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RESUMO 

O objetivo do estudo consiste em analisar, sob o ponto de vista das teorias ético-filosóficas 

utilitarista e kantiana, a polêmica questão da judicialização da saúde que envolve o atual 

cenário econômico-social brasileiro. As omissas e insuficientes políticas públicas referentes à 

saúde levam ao crescimento, cada dia mais acelerado, da quantidade de demandas judiciais 

para a obtenção de medicamentos e tratamentos médicos, inclusive os insumos de elevado 

custo, não obstante a insuficiência de recursos públicos. Dentro desse contexto de grande 

mobilidade da sociedade na luta pela materialização dos seus direitos e da escassez de verbas, 

serão analisados, baseados no ordenamento jurídico brasileiro e na doutrina, os principais 

aspectos que revestem a matéria. No primeiro capítulo, serão estudadas as mais importantes 

nuances sobre a saúde, desde a sua conceituação e identificação como um direito fundamental 

social até a evolução histórica dos direitos fundamentais e do direito à saúde nas constituições 

brasileiras, as políticas públicas do País e a eficácia dos direitos fundamentais sociais. Depois, 

analisar-se-á a judicialização do direito à saúde e as principais questões que se relacionam 

com o fenômeno. Após, serão estudados o utilitarismo e o kantianismo inseridos no contexto 

da judicialização, para encontrar uma forma mais consciente e justa de concessão judicial de 

medicamentos e tratamentos médicos de alto custo. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde. Judicialização. Kantianismo. Utilitarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze, from the point of view of ethical and philosophical 

theories utilitarian and Kantian, the controversial question of ―judicialization‖ of health 

system that involves the current Brazilian social-economic scenario. The missing and 

inadequate publics policies relating to health lead to growth, faster every day, the amount of 

lawsuits to obtain medicines and medical treatment, including the expensive medicines and 

medical treatment, despite of the lack of public resources. Within this context of highly 

mobile society in the struggle for realization of their rights and lack of funds, will be 

analyzed, based on Brazilian law and doctrine, the main aspects that cover the subject. The 

first chapter will be studied the most important aspects on health, since its conceptualization 

and identification as a fundamental social right to the historical evolution of fundamental 

rights and the right to health in the constitutions of Brazil, the country's public policies and 

the effectiveness of fundamental social rights. Then it will analyze the judicialization of the 

right to health and the main issues that relate to the phenomenon. After, we will study 

utilitarianism and kantianism within the context of judicialization, to find the more 

conscientious judicial grant of the medicines and expensive medical treatments. 

 

Keywords: Right to Health. Judicialization of Health. Kantianism. Utilitarianism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 tem a dignidade da pessoa humana como o seu 

princípio basilar, cuja proteção é efetivada pelos direitos fundamentais, inclusive os 

denominados sociais. O texto constitucional elevou a saúde ao status de direito fundamental 

social e previu expressamente o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos brasileiros, 

sem quaisquer tipos de discriminação, o pleno exercício do direito à saúde, cuja concretização 

dá-se através de políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário, de 

promoção, proteção e recuperação desse direito. É, portanto, a saúde um direito fundamental 

social, essencial para a existência da vida com dignidade. 

Gozando desse status constitucional de direito fundamental social, o direito à 

saúde tem máxima efetividade dentro do ordenamento jurídico brasileiro e é considerado um 

direito subjetivo, oponível judicialmente contra os entes federativos que são responsáveis pela 

sua concretização através, principalmente, do Sistema Único de Saúde, nos casos em que 

houver inércia do Estado na atuação positiva para a plena materialização dessas garantias. 

Para os fins de efetivar as previsões constitucionais dos direitos sociais, o Estado 

tem o dever de implantar e implementar políticas públicas que vislumbrem o atendimento 

universal e igualitário da população.  

Contudo, o que se pode observar facilmente é que as políticas públicas, em sua 

grande maioria, não cumprem com o seu papel, tendo em vista que o seu funcionamento dá-se 

disformemente, não conseguindo se manter facilmente acessível a todos. A demanda é 

exorbitante. São cirurgias, medicamentos, próteses, tratamentos, etc., de baixo e alto custo, 

insumos estes impossíveis de ser completamente disponibilizados pelo Estado devido, 

principalmente, à falta de recursos e à sua má gestão. 

Dessa forma, o acesso ao direito à saúde fica obstruído pela ineficiência do 

atendimento do Sistema Único de Saúde, o que leva à grande procura da população, pela via 

judicial, da obtenção de tratamentos médicos e medicamentos, inclusive os de alto custo, para 

os fins de fazer valer as normas constitucionais. 

Através dessas ações judiciais, os cidadãos pleiteiam quaisquer tipos de insumos, 

desde aqueles que se encontram previstos no rol do Sistema Único de Saúde até mesmo 
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aqueles que fogem de tudo o que foi disponibilizado por esta política pública, levando, não 

raras vezes, a pedidos de medicamentos e tratamentos médicos de alto custo para o Estado. 

Essa quantidade expressiva de demandas judiciais para os fins de exigir a atuação 

estatal na recuperação, promoção e proteção da saúde vem sendo denominada de 

judicialização do direito à saúde. O que se pode constatar ao observar as decisões dos 

Tribunais pátrios é que, na maioria das vezes, são concedidas indiscriminadamente as tutelas 

pleiteadas pelo demandante, ainda que o pedido envolva custos extremos para o Estado, sob o 

fundamento da eficácia plena e imediata dos direitos fundamentais. 

Este trabalho analisará os aspectos da judicialização do direito à saúde, mormente 

aos tratamentos médicos e medicamentos de custo elevado, com base nas teorias utilitarista e 

kantiana, de maneira que equilibre a concessão de tutela jurisdicional no intuito de dar melhor 

efetivação ao direito fundamental social à saúde. 

Sendo assim, o primeiro capítulo deste trabalho estudará, num primeiro momento, 

o conceito de saúde, a evolução histórica dos direitos fundamentais, bem como do direito à 

saúde dentro das constituições brasileiras. Em seguida, será feita a identificação do direito à 

saúde como um direito social fundamental e a sua eficácia dentro do nosso ordenamento 

jurídico, assim como também serão analisadas as políticas públicas de saúde brasileiras. 

No segundo capítulo, analisar-se-á a judicialização do direito à saúde, tratando do 

princípio da reserva do possível, da separação de poderes e da limitação ao mínimo 

existencial, fazendo ponderações a respeito desses aspectos.  

Por fim, no terceiro e último capítulo, serão estudadas as teorias ética-filosóficas 

kantiana e utilitarista, inseridas no contexto da judicialização do direito à saúde, com a 

finalidade de tentar encontrar uma resposta que consiga equilibrar a concessão de tutela 

jurisdicional para uma maior efetivação do direito fundamental social à saúde, tanto ao 

demandante, quanto à coletividade, tornando-o mais universal e igualitário. 
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2 ANÁLISE DO DIREITO À SAÚDE 

 

Inicialmente, para compreender melhor o tema do presente trabalho, configura-se 

imprescindível a conceituação da palavra saúde, que, ao longo dos anos, vem sofrendo 

algumas alterações no seu sentido. 

 

2.1 Definição de saúde  

 

O bem denominado saúde não apresenta um conceito invariável e absoluto, 

porquanto sofre constantes modificações acerca da sua concepção conforme os aspectos 

comportamentais, políticos, econômicos, sociais e culturais envolvidos.
1
  

Portanto, para melhor definir o termo, apesar de todas as teorias serem incapazes 

de descrevê-lo em sua totalidade, leva-se em consideração até mesmo a conjuntura histórica, 

filosófica e religiosa. 

As significações têm sido diferentes ao longo dos tempos, sendo a saúde ora 

entendida, na maioria das vezes, como mera ausência de doença, ora entendida como um 

bem-estar ou mesmo como um valor social.  

Antes encarada basicamente sob o ponto de vista religioso, a saúde passa a ser 

analisada racionalmente por Hipócrates, que, em detrimento do pensamento retrógrado da 

influência de demônios e deuses no surgimento da doença, valoriza a observação empírica e 

preleciona a influência dos fatores externos, tais como o ambiente e o tipo de vida, no 

funcionamento interno do organismo.
2
  

                                                 
1
 SCLIAR, Moacyr. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1): 29-

41. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf> Acesso em: 30 mar. 2012. 
2
 HIPÓCRATES apud SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 1ª Ed. São Paulo: 

SENAC, 1998. p. 24. 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf
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Corroborando com esse entendimento, o médico suíço Paracelso (1493-1541) 

preceitua que as doenças são influenciadas pelos fatores externos ao organismo e demonstra a 

relação direta entre determinadas doenças com o local de trabalho.
3
 

Posteriormente, em suas teorias, René Descartes, filósofo do séc. XVII, coloca a 

saúde como ausência de doenças, num conceito adstrito ao âmbito meramente fisiológico, e 

considera o corpo uma máquina, comparando um homem doente a um relógio em mau 

funcionamento e um saudável a um relógio em regular estado.
4
 

As controvérsias acerca das definições da palavra permaneceram até meados do 

século XX, quando, no ano de 1946, sob forte influência dos movimentos sociais pós-guerra, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), no preâmbulo de sua Constituição
5
, identificou a 

saúde como ―o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de doença ou de qualquer afecção‖. 

Contudo, não obstante ser, dentre os diversos conceitos existentes, o mais 

utilizado, sendo adotado até mesmo pela legislação brasileira, como se pode observar no 

artigo 3º, parágrafo único, da Lei n.º 8.080/90
6
, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a referida definição é alvo de críticas, porque está 

enquadrada em uma zona utópica e de completo subjetivismo, em que fica improvável ou, por 

vezes, impossível, na prática, de ser alcançada, ensejando dificuldades para o seu uso no 

momento da elaboração de metas relacionadas aos serviços de saúde ou, até mesmo, práticas 

arbitrárias por parte do Estado sob o fundamento de que suas intervenções seriam necessárias 

para a promoção desse direito fundamental social. 

Confirmando a qualidade social ao significado da palavra saúde e a afastando das 

concepções apenas biomédicas, em novembro de 1986, na Primeira Conferência Internacional 

                                                 
3
 SCLIAR, Moacyr. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1): 29-

41. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf> Acesso em: 30 mar. 2012. 
4
 CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. 7ª Ed., São Paulo: Editora Cultrix, 2001. Descartes preleciona: 

―Considero o corpo humano uma máquina. (...) Meu pensamento (...) com para um homem doente e um relógio 

mal fabricado com a idéia de um homem saudável e um relógio bem-feito‖.  
5
 Em 1946, foi realizada, em Nova York, a Conferência Internacional de Saúde, onde a Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) foi adotada.  
6
 BRASIL. Lei n.º 8080, 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. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990. 

Prevê o art. 3º da Lei 8.080/90: ―A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País‖.  

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03.pdf
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sobre Promoção de Saúde, em Ottawa, foi apresentada a Carta de Intenções que, conferindo à 

saúde um caráter eminentemente positivo, tentou estabelecer objetivamente as condições 

básicas e os recursos fundamentais para atingi-la, tais como, entre outros, paz, habitação, 

educação, alimentação, renda, ecossistema estável, justiça social e equidade. 

Nesse sentido, Germano Schwartz define a saúde como:  

Um processo sistêmico que objetiva a prevenção e cura de doenças, ao mesmo 

tempo em que visa a melhor qualidade de vida possível, tendo como instrumento de 

aferição a realidade de cada indivíduo e pressuposto de efetivação a possibilidade de 

esse mesmo indivíduo ter acesso aos meios indispensáveis ao seu particular estado 

de bem-estar.
7 

 

Dessa forma, muito mais do que definições simplificadas e médicas-biológicas, 

baseadas nos limites meramente físicos do corpo e na sua lógica mecanicista e patológica, o 

termo saúde abrange a necessidade da existência de equilíbrio, ainda que de uma 

complexidade inefável, entre o corpo e mente em busca de uma situação de completo bem-

estar individual e coletivo, em que ela se coloca interdependente de diversos fatores exógenos 

e em que a dimensão social da palavra se mostra muito importante, em consonância com o 

dicionário Aurélio
8
 que a define como ―estado daquele cujas funções orgânicas, físicas e 

mentais se acham em situação normal‖. 

É diante dessa definição que o direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro 

deve ser entendido. Portanto, a saúde assegurada no texto constitucional a todos os cidadãos 

abrange não só a simples prevenção e recuperação de doenças, mas também a assistência 

psicológica e social para conseguir um completo bem-estar individual e coletivo. 

 

2.2 Evolução histórica dos direitos fundamentais  

 

Ao fazer uma digressão histórica dos direitos fundamentais sociais, desde os seus 

primeiros esboços até os dias atuais, é possível enxergar que, mesmo que guardem a essência 

de imprescindibilidade, eles são frutos de uma longa e lenta evolução histórica, marcada por 

                                                 
7
 SCHWARTZ, Germano André Doederlein. Direito a saúde: efetivação em uma perspectiva  sistêmica. 1ª 

Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.37. 
8
 FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1993, p. 495. 
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muitas movimentações sociais travadas a favor do reconhecimento de novos anseios em face 

de antigos poderes instituídos. Por isso, se, com o passar dos tempos, a sociedade, seus 

pensamentos e suas necessidades sofreram mudanças, por certo, os direitos fundamentais 

seguiram esta toada. 

Desde antigas eras, no intuito de zelar a paz e a harmonia da vida em sociedade, 

há a proteção de certos direitos que, com a evolução histórica, social e cultural, despertou os 

denominados direitos fundamentais, comumente chamados também, apesar de haver algumas 

diferenças entre tais definições
9
, de direitos humanos

10
, direitos naturais, direitos do homem, 

direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais e direitos essenciais 

do homem. 

Já era possível observar a existência, ainda que bem tímida, da valorização da 

pessoa humana na Antiguidade Clássica e na Idade Média, que, com o passar dos anos, ante o 

desenvolvimento da sociedade, fez surgir os direitos fundamentais, tão somente positivados a 

partir da Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, e, em 1789, da Declaração dos Direitos 

do Homem (Déclaration dês Droits de l‘Homme et Du Citoyen) na Revolução Francesa
11

, 

mas com pequenos esboços já em outros documentos que serão explorados a seguir. 

Em 1215, na Inglaterra, foi outorgada a Magna Charta Libertatum, que, segundo 

Canotilho, ―era, pois, o estabelecimento de um modus vivendi entre o rei e os barões, que 

consistia fundamentalmente no reconhecimento de certos direitos de supremacia ao rei, em 

troca de certos direitos de liberdade estamentais consagrados nas cartas de franquia‖.
12

 Dessa 

forma, a Magna Carta trouxe limitações institucionais dos poderes do rei, até então ilimitado, 

                                                 
9
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 562. O 

doutrinador analisa a utilização das denominações ―direitos humanos‖, ―direitos fundamentais‖ e ―direitos do 

homem‖, conforme se observa no trecho a seguir: ―Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais 

denominações da literatura jurídica, ocorrendo, porém, o emprego mais freqüente de direitos humanos e direitos 

do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a 

expressão direitos fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães‖. 
10

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 278. Ensina o doutrinador: ―A expressão direitos humanos, ou direitos do homem, é 

reservada para aquelas reivindicações de perene respeito a certas posições essenciais ao homem. São direitos 

postulados em bases jusnaturalistas, contam índole filosófica e não possuem como característica básica a 

positivação numa ordem jurídica particular. A expressão direitos humanos, ainda, é até por conta da sua vocação 

universalista, supranacional, é empregada para designar pretensões de respeito à pessoa humana, inseridas em 

tratados e em outros documentos de direito internacional. Já a locução direitos fundamentais é reservada aos 

direitos relacionados com posições básicas das pessoas, inscritos em diplomas normativos de cada Estado. São 

direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, sendo, por isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo – 

pois são assegurados na medida em que cada Estado os consagra‖.  
11

 CANOTILHO, J.J.  Gomes. Direito Constitucional. 6ª Ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 502.   
12

 Idem, p. 502. 
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e despertou o desenvolvimento dos direitos fundamentais, iniciando a fase da democracia 

moderna, em que as liberdades individuais são afirmadas.
13

  

Não obstante a presença da proteção de certos direitos inerentes ao ser humano 

desde os primórdios, somente na Idade Moderna que se pode observar o surgimento das 

teorias contratualistas, que servirão como base para as revoluções liberais burguesas e, 

posteriormente, para as primeiras declarações de direitos fundamentais. 

Assim, dentro do cenário da Revolução Inglesa, vê-se, de relevante importância 

na construção histórica dos direitos fundamentais, a Petition of Rights, de 1628, em que foram 

feitas exigências ao monarca para a concretização de alguns direitos que, embora previstos 

pela Magna Carta, estavam sendo malferidos; e a Bill of Rights, de 1689, que, na prática, 

instituiu a primazia do parlamento e restringiu a atividade estatal, consagrando a perda do 

poder absoluto do rei. 

Contudo, segundo José Afonso da Silva
14

, os direitos fundamentais no sentido 

moderno só nasceram, em 1776, com a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia
15

, 

que proclamou o direito à isonomia, à liberdade religiosa e de imprensa, à vida e à 

propriedade, reconhecendo a existência de direitos atribuídos a qualquer ser humano 

independente da hierarquia (nobreza e burguesia). 

Dentro do processo de conquistas e ampliações desses direitos, destaca-se também 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
16

, de 1789, que proclamou, dentre outros, 

os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal, e que, ao contrário das declarações 

anteriores, outrora dirigidas e válidas a um povo específico, abrangeu o gênero humano na sua 

                                                 
13

 COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos direitos humanos. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 78. 
14

  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

153. 
15

 O art. 1º da Declaração de Direitos de Virgínia estabelece que ―todos os homens nascem igualmente livres e 

independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem 

despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir 

propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança‖. 
16

 A Declaração de Direitos do Homem e do Indivíduo preceitua, no art. 1º, que ―todas as pessoas nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos‖ e, no art. 2º, que ―toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição‖.  
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totalidade, não privilegiando determinadas camadas da sociedade e manifestando, pela 

primeira vez, o conceito da universalidade.
17

    

José Afonso da Silva refere-se, ainda, à importância da Declaração do Povo 

Trabalhador e Explorado, de 1918, que, apesar de não ter grande repercussão mundial, 

reconheceu os direitos econômicos e sociais, bem como realizou ―uma nova concepção de 

sociedade e do Estado, e, também, uma nova ideia de direito, que buscasse libertar o homem, 

de uma vez por todas, de qualquer forma de opressão‖.
18

  

Não restam dúvidas de que tais documentos foram bastante importantes para o 

processo evolutivo dos direitos fundamentais, mas é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, que guarda uma maior valia nesse processo, porque, concedeu o mesmo 

nível de importância aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e 

culturais; bem como desenvolveu a internacionalização e uma efetiva proteção dos direitos 

humanos, antes adstritos na simples idealização sobre eles; preceituou, por exemplo, o ideal 

democrático e o direito de resistência à opressão; e, por fim, elevou a importância do amparo 

e promoção da dignidade da pessoa humana. 

A partir de então, os direitos fundamentais, tanto no âmbito internacional, como 

interno, passaram a ter maior destaque, sempre buscando limitar o poder do Estado e fazer 

prevalecer a liberdade individual. Por certo, ocorreram muitas mudanças positivas, mas ainda 

existe há muito a se fazer para realmente efetivar estes direitos. 

Impende ainda destacar que, a priori, tais direitos fundamentais surgem numa 

esfera negativa, ou seja, têm a finalidade principal de, prezando por uma maior autonomia do 

indivíduo, restringir a atuação do Estado e, consequentemente, de exigi-lo uma ação omissiva, 

protegendo a liberdade de expressão, as situações jurídico-subjetivas e as posições jurídicas 

de quaisquer intervenções abusivas por parte dos entes públicos.
19

 Portanto, esses direitos 

negativos, também reconhecidos como direitos de defesa e liberdades negativas, impõem ao 

Estado um dever de não-interferência e de autodeterminação do indivíduo.
20

 

                                                 
17

 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 562. 
18

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 161. 
19

 Idem, p. 538. 
20

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 289. 
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Tão somente no século XX, com o desenvolvimento da sociedade e da chamada 

segunda dimensão desses direitos fundamentais – direitos sociais, culturais e econômicos -, 

eles são consagrados numa esfera positiva, em que o Estado, agora com uma atuação 

comissiva, os protege e os promove para os fins de alcançar o bem-estar do indivíduo. 

Dessa forma, foi assim que se deu o desenvolvimento histórico dos direitos 

fundamentais, cuja finalidade precípua é o respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, o 

zelo às condições mínimas necessárias para que o homem possa ter uma vida condigna. 

 

2.3 A  saúde como um direito fundamental social 

 

O direito à saúde encontra-se positivado
21

 na nossa Constituição Federal de 1988, 

no artigo 196, que preceitua que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

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

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

recuperação‖. 

É, portanto, a saúde um direito reconhecidamente universal e igualitário, ou seja, 

o acesso aos serviços de saúde está assegurado a todos, independente de qualquer requisito 

autorizador, sem discriminação ou privilégio de qualquer natureza. E mais, esse dever estatal 

inserido no referido artigo afigura-se tanto no aspecto positivo, como no negativo, ou seja, ao 

Estado é dada a função positiva de recuperar, promover e proteger a saúde da população e 

também a função negativa, de estar impedido de atuar de forma a prejudicar o acesso a esse 

direito. 

Insta mencionar que artigo 23, inciso II, da Carta Magna estabelece ser de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios o cuidado da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; e 

que o artigo 24, inciso XII, preceitua ser a União, o Estado e o Distrito Federal os entes 

                                                 
21

 Além da Constituição Federal, existem outros textos normativos referentes ao direito à saúde: Lei 8.080/90, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei 9.313/96, que dispõe sobre a 

distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS; a Lei 9.797/99, que trata da 

obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de 

Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. 
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concorrentemente competentes para legislar sobre a matéria, ficando os Municípios 

incumbidos de prestar serviços de atendimento à saúde da população com apoio técnico e 

financeiro da União e dos Estados. 

O direito à saúde encontra-se insculpido também no capítulo II, denominado Dos 

Direitos Sociais, inserido no Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais, da 

Constituição Federal de 1988
22

. Logo, trata-se de um direito fundamental social, possuindo as 

mesmas garantias dos outros direitos fundamentais ali previstos, tais como a educação, saúde, 

trabalho, moradia, lazer, segurança e previdência social. 

Neste sentido, o artigo 2º da Lei 8080/90
23

, que trata sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, prevê que: ―a saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício‖. 

Além da previsão constitucional e legal, é possível observar que a saúde ocupa o 

status de direito fundamental no ordenamento jurídico internacional. É o que informa os 

ensinamentos de Sueli Dallari, quando preleciona que: 

Ninguém tem dúvida de que o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, da Organização das Nações Unidas, assinada pelo Brasil, quando enumera 

a saúde como uma das condições necessárias à vida digna, está reconhecendo o 

direito humano fundamental à saúde.
24

  

Dessa forma, não restam dúvidas de que à saúde foi dada, tanto interna, quanto 

externamente
25

, a qualificação de direito fundamental social, tornando essencial o estudo dos 

conceitos de direitos fundamentais e sociais do homem. 

Os direitos fundamentais do homem podem ser entendidos como um conjunto 

institucionalizado de direitos e garantias do ser humano cuja finalidade primordial é o respeito 

                                                 
22

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 11. Ed. Atual até a 

Emenda Constitucional n. 52/2006. São Paulo: RT, 2006. 
23

 BRASIL. Lei n.º 8080, 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. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990. 
24

 DALLARI, Suelli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de saúde pública. São Paulo, n. 22, 1988. 
25

 No âmbito internacional, o direito à saúde encontra respaldo também no art. 45, alínea ‗b‘, da Carta da 

Organização dos Estados Americanos (OEA); no art. XI da Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem; no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; no art. 12, §1º, Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica. 
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à dignidade da pessoa humana através do estabelecimento de condições mínimas de vida e 

desenvolvimento da personalidade do homem e a proteção contra o arbítrio do poder estatal.
26

 

Também nesse sentido ensina José Afonso da Silva que os direitos fundamentais 

designam:  

No nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 

em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No 

qualitativo fundamentais, acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 

sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, dêem ser, 

não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados.
27  

Portanto, os direitos fundamentais ―são os direitos do homem, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente‖.
28

  

Bonavides, ao citar Carl Schmitt, explica que os direitos fundamentais são aqueles 

direitos ou garantias estabelecidas e especificadas no texto constitucional que recebem um 

grau mais elevado de garantia ou de segurança, guardando a característica de imutabilidade 

(unabänderliche) ou de, pelo menos, maior dificuldade para sofrer modificações (erschwert), 

unicamente alteráveis mediante lei de emenda à Constituição.
29

  

É importante salientar ainda que, mesmo apresentando a função precípua de 

defender os interesses da sociedade, individuais e coletivos, da atuação e poderio estatal, o rol 

desses direitos fundamentais, ao longo dos anos, sofreu constantes modificações conforme as 

interesses sociais envolvidos. É o que se vê nas lições de Bonavides: 

Já do ponto de vista material, os direitos fundamentais, segundo Schmitt,variam 

conforma a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que 

a constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais 

específicos. 
30

 

 

São os direitos fundamentais, desta feita, um conjunto de normas jurídicas, 

elevadas ao status constitucional, que, fundamentando o ordenamento jurídico, garantem, aos 

indivíduos e à coletividade, o mínimo essencial para o pleno exercício da vida com respeito 

ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

                                                 
26

 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 6º Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
27

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 178. 
28

 CANOTILHO, J.J.  Gomes Op. Cit., p. 542. 
29

 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p., 561. 
30

 Idem, p. 561. 
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A doutrina divide tais direitos em direitos fundamentais de defesa e em direitos 

fundamentais a prestações em sentido estrito, também chamados de direitos fundamentais 

sociais, estabelecendo que esses últimos, ao contrário daqueles, necessitam de um exercício 

positivo estatal para sua efetivação e, portanto, de investimento e previsão orçamentária. 

Dessa forma, citando Canotilho, ensina José Afonso que a atividade do Estado 

apresenta duas faces:  

Uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de 

terceiros) que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza 

positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais, visando a 

prevenção das doenças e o tratamento delas. 
31 

Contudo, é certo que os custos econômicos atingem todos os direitos 

fundamentais, até mesmo os chamados direitos negativos ou de defesa, quando são 

necessários, para a sua concretização e proteção, recursos financeiros. É o que se pode notar 

com as atividades administrativas de fiscalização, que precisam de investimentos para ser 

efetivadas. 

Quanto aos aspectos referentes aos direitos sociais, o pensamento de José Afonso 

da Silva é irretocável quando os descreve: 

Como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado direito ou indiretamente, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 

direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 

portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade.
32

 

O direito à saúde é, pois, o direito fundamental social do homem de ter garantidas, 

através do estabelecimento das devidas medidas públicas sanitárias e sociais, as condições 

razoáveis necessárias para alcançar um estado de completo bem estar, não ficando este direito 

restrito a políticas públicas baseadas em tratamentos médicos contra doenças.  

É muito mais do que isso, envolve, de um lado, a limitação da atuação do Estado e 

uma maior liberdade individual e, de outro, a necessidade de desenvolvimento de prestações 

mais amplas e positivas do Estado para que seja efetivado este dever estatal de assistir a todos 

os cidadãos de maneira igualitária e universal, garantindo-lhes a promoção e proteção do 

                                                 
31

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 309. 
32

 Idem, p. 286. 
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alcance ao lazer, à educação, à moradia, à segurança, dentre outros direitos que se mostram 

indispensáveis à efetivação do direito à saúde.  

Dentro do atual Estado Democrático de Direito, a saúde, que é um direito 

subjetivo oponível contra o Estado, está intrinsecamente ligada à ideia de dignidade da pessoa 

humana e do mínimo existencial para atingir o bem maior constitucional, que é a vida, 

cabendo ao Poder Estatal, pois, prover condições básicas indispensáveis para o seu alcance, 

determinando conjunto de serviços configuradores de uma vida social. 

Assim sendo, é extremamente importante zelar o direito à saúde, que guarda 

íntima relação com a proteção à vida, o mais fundamental de todos os direitos, tendo em vista 

ser indispensável à existência e ao exercício de todos os demais direitos. Cabe, dessa forma, 

ao Estado assegurá-la em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de 

continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência.
33

 

Este direito social, que deve atingir tanto a esfera individual, protegendo as 

faculdades e liberdades pessoais, quanto o coletivo para os fins de assegurar a todos o respeito 

à dignidade da pessoa humana e a melhoria das condições de vida, tem que ser efetivado 

através de um custo razoável para a sociedade, em que serão feitas, se assim for necessário, 

algumas restrições no comportamento individual em favor do interesse coletivo para que 

todos consigam usufruir igualmente das benesses da vida social. 

Trago à baila, ainda, o significado dado a este direito no relatório final da VIII 

Conferência Nacional de Saúde: 

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território 

nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. 

(Brasil/MS, 1986). 

De acordo com o já tão mencionado José Afonso da Silva: 

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da 

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.
34
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Contudo, mesmo diante da previsão normativa constitucional que reconhece a 

saúde como um direito fundamental social e do entendimento doutrinário que enfatiza essa 

qualidade, o problema está exatamente na materialização desse direito. Ainda que não haja 

controvérsias a respeito da essencialidade e da máxima importância dada aos direitos 

fundamentais, há uma extrema dificuldade de pôr em prática todas as garantias constitucionais 

devido principalmente aos interesses envolvidos dentro do cenário político-econômico, à 

escassez de recursos e/ou à sua má gestão.  

 

 

2.4 A evolução histórica do direito à saúde nas constituições brasileiras 

 

 

Ao fazer uma breve análise histórica sobre o direito à saúde no Brasil, observa-se 

que este direito surgiu tardiamente no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente quando 

comparado com outros países, como, por exemplo, a Itália que, na sua Constituição de 1947, 

já previa a saúde como um direito fundamental humano; Portugal, na sua Constituição de 

1976; e a Espanha, na sua Constituição datada de 1978. 

As Constituições brasileiras anteriores à atual não previam o direito à saúde e, 

quando o faziam, era superficialmente, fixando competência legislativa ou administrativa, ou 

relacionando intrinsecamente às questões de assistência social, como se a promoção da saúde 

não fosse um dever, mas tão somente uma cortesia do Estado à população.   

A Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, apesar de trazer, no seu 

texto normativo, diversos direitos humanos fundamentais, tais como princípios da igualdade e 

da legalidade, liberdade religiosa e impossibilidade de censura prévia, não tratou do direito à 

saúde, restringindo-se apenas a garantir as casas de ―socorros públicos‖, que, mais tarde, 

seriam legisladas pela Assembleia Legislativa Provinciais.  

A posterior Constituição, de 1891, quando estabeleceu os direitos dos cidadãos 

brasileiros, também não trouxe grande evolução referente a este direito, muito embora os 

pensamentos republicanos estivessem em grande difusão à época. 
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Empós, a previsão da Carta de 1934
35

, já trazendo esboços de um estado social, 

preocupado em adotar medidas sanitárias e em evitar epidemias, estabeleceu a organização 

administrativa e determinou a competência originária da União e complementar do Estado-

membro para legislar sobre a matéria. 

Devido à ditadura, a Constituição de 1937
36

, marcada por um viés autoritário e 

centralizador do poder executivo, retrocede na questão dos direitos sociais e, especificamente, 

do direito à saúde, mas manteve a previsão sobre a competência para tratar dessa matéria. 

Na Carta de 1946
37

, houve uma grande evolução dos direitos individuais e dos 

princípios de ordem econômica, em que foram delegadas as competências sobre a matéria, 

mas com contínua ausência de previsão da saúde como um direito fundamental. 

A Lei Fundamental de 1967
38

 não trouxe a saúde como um direito com respeito à 

dignidade da pessoa humana, remetendo-se, apenas e mais uma vez, a delegar as 

competências legislativas sobre a matéria. 

Tão somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também 

conhecida como Constituição Cidadã, é que houve a evolução no rol dos direitos humanos 

fundamentais e a consagração do direito à saúde, que ganha o status constitucional de direito 

fundamental social para ser protegido e promovido pelo Estado. 

José Afonso da Silva, referindo-se à Carta Política de 1988, assevera que ―é 

espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora é elevado à 

condição de direito fundamental do homem‖. 
39

 Ainda segundo os seus ensinamentos: 

Não era de todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, que dava 

competência à União para legislar sobre defesa e proteção da saúde, mas isso tinha 

sentido de organização administrativa de combate às endemias e epidemias. Agora é 

diferente, trata-se de direito do homem.
40

 

                                                 
35

  Art. 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:  II - cuidar da saúde e assistência públicas. 
36

 Art. 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: XXVII - normas 

fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança. 
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 Art. 5º - Compete à União:   XV - legislar sobre:  b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e 

previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário. 
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 Art. 8º - Compete à União: XIV - estabelecer planos nacionais de educação e de saúde;    XVII - legislar sobre: 
 c) Normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime 

penitenciário. 
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 SILVA, José Afonso. Comentário contextual à constituição. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 
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Suelli Dallari, acerca da matéria, ensina que: 

Nenhum texto constitucional se refere explicitamente à saúde como integrante do 

interesse público fundante do pacto social até a promulgação da Carta de 1988. A 

primeira república ignorou completamente qualquer direito social e evitou, 

igualmente referir-se à saúde.
41

  

Dessa forma, é notória a importância da Carta de 1988 dentro da evolução 

constitucional, porque é possível afirmar que foi ali que as questões atinentes à saúde 

ganharam pela primeira vez a devida relevância, sendo elevadas ao status de direito 

fundamental.
42

 

 

2.5 Da eficácia dos direitos fundamentais sociais 

 

Antigamente, os direitos fundamentais eram entendidos como se normas 

programáticas fossem, ou seja, eram, tão somente, recomendações constitucionais, 

dependentes de posterior regulamentação, e não detinham um maior grau de eficácia e, 

consequentemente, de efetividade dentro do nosso ordenamento jurídico. 

Difundiu-se, num primeiro momento, na chamada fase de eficácia jurídica zero, 

que os dispositivos referentes aos direitos fundamentais estavam restritos a uma mera 

simbologia, sem qualquer força jurídica. Posteriormente, já na fase da eficácia jurídica 

mínima, as normas sobre tais direitos continuaram a ser classificadas como programáticas, 

mas com a força mínima reconhecida para impedir a atuação dos Poderes Públicos em 

desconformidade à previsão normativa constitucional.  

Assim, a priori, entendia-se, que os direitos sociais necessitavam de uma 

intervenção legislativa para, só então, ter real força normativa. Explica Paulo Bonavides que 

os direitos sociais ―passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram sua 

eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 
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determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exigüidade, carência ou 

limitação essencial de recursos‖.
43

 

Hodiernamente, devido ao §1º do art. 5º da Constituição, o caráter programático 

das normas de direitos e garantias fundamentais vem sendo rechaçado pela a doutrina e pelos 

Tribunais, porque o mencionado artigo é claro quando prevê que tais preceitos são de 

aplicação direta e imediata. 

O Ministro Celso de Mello, no julgamento do RE 271.286-RS assegura que tal 

caráter: 

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 neles 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.  

Assim, seriam as normas de tais direitos, sem exceção, imediatamente aplicáveis, 

o que traz à tona o princípio da máxima efetividade e exclui inevitavelmente aquele 

entendimento ultrapassado relacionado ao caráter programático, já que, como bem explica 

Gilmar Mendes, ―os direitos fundamentais se fundam na Constituição, e não na lei — com o 

que se deixa claro que é a lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais, não o 

contrário‖.
44

 

O princípio da máxima efetividade, denominado também de princípio da 

eficiência ou interpretação efetiva, afirma que todas e quaisquer normas constitucionais, 

sobretudo as do âmbito dos direitos fundamentais, devem ser interpretadas de maneira tal que, 

a elas, seja atribuída a maior eficácia possível. 
45

  

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Extraordinário em Mandado de 

Segurança, n º 11183/PR, cujo relator foi o Ministro José Delgado, também confirmou essa 

máxima efetividade do direito à saúde, por ser um direito fundamental humano previsto no 

texto constitucional: 
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26 

 

É despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra 

dos arts. 6 º e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. 

Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 

1988, na Constituição Brasileira, de que ‗a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado‘ (art. 196). 

A mais, entendendo que os preceitos fundamentais são de caráter preceptivo, os 

juízes podem aplicá-los independentemente de quaisquer intervenções legislativas que 

esclareçam ou confirmem tal texto constitucional, posto que o art. 5º, §1º, da Constituição 

Federal autoriza a atuação do magistrado para concretizar os direitos fundamentais ainda que 

não haja outros textos normativos a respeito ou mesmo quando existam em desconformidade 

com a pretensão constitucional.
46

 

No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso preleciona que: 

Qualificar um dado direito como fundamental não significa apenas atribuir-lhe uma 

importância meramente retórica, destituída de qualquer conseqüência jurídica. Pelo 

contrário, [...] a constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento 

formal e material de sua força normativa, com inúmeras conseqüências práticas daí 

advindas, sobretudo no que se refere à sua efetividade, aqui considerada como a 

materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do direito, o desempenho 

concreto de sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever-ser normativo e o ser da realidade social.
47

 

Portanto, diante dessa nova visão, o direito social à saúde deve ser entendido 

como direito subjetivo público do cidadão, oponível, tanto administrativo como 

judicialmente, e de forma solidária, contra a União, os Estados e os Municípios, caso o Poder 

Público falhe na implantação de ações públicas sociais e econômicas que garantam a máxima 

efetividade dos daqueles direitos protegidos constitucionalmente. 

Não se restringe ao Executivo e ao Legislativo as questões referentes às políticas 

públicas de saúde, porque, ao Poder Judiciário, dentro desse novo cenário, em que o texto 

normativo constitucional tem um grande poder jurídico, foi dada a capacidade de interferência 

quando da inacessibilidade dos direitos sociais e da sua concretização. 

Dessa forma, ao cidadão é dada a possibilidade de exigir o dever de proteção 

estatal, tanto negativo, em que sua atuação não prejudique o alcance ao direito à saúde, quanto 

positivo, no que se refere a promover, recuperar e proteger os direitos sociais.  
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Contudo, é exatamente em relação a essa possibilidade do indivíduo de se opor 

contra o Estado para os fins de ter garantido o seu direito à saúde, seja para conseguir 

medicamentos de baixo custo, cirurgias mais simples e outros serviços médicos hospitalares 

mais acessíveis, seja para conseguir tratamentos médicos mais específicos ou remédios mais 

caros, mesmo não previstos dentro da lista elaborado pelos entes públicos, que está a 

discussão que versa o presente trabalho. 

 

2.6 Políticas públicas 

 

Na atual ordem constitucional, a saúde apresenta o status de direito fundamental 

social, sendo dever do Estado assegurá-la igualmente a todos os cidadãos, por meio de 

atuações estatais positivas, as chamadas políticas públicas, sociais e econômicas, que visam à 

redução do risco de doenças e outros agravos. Sendo assim, essas políticas são um dos 

principais meios para conseguir os fins constitucionais e sofrem grandes efeitos decorrentes 

da tutela jurisdicional em desfavor da Administração Pública para a obtenção de 

medicamentos e tratamentos médicos de alto custo.  

Entende-se, dessa forma, que as políticas públicas abrangem toda intervenção do 

Poder Público na ordem social e econômica para os fins de alcançar os objetos e programas 

definidos na Constituição. Nesse mesmo sentido, Régis Fernandes de Oliveira preleciona que 

elas são ―providências para que os direitos se realizem, para que as satisfações sejam 

atendidas, para que as determinações constitucionais e legais saiam do papel e se transformem 

em utilidades aos governados‖.
48

 

Essas políticas públicas podem ser identificadas, portanto, como um conjunto de 

atividades praticadas pelo Estado que têm o escopo de garantir à coletividade a real 

concretização daqueles direitos fundamentais que se encontram garantidos no texto 

constitucional e aqui, no Brasil, são efetivadas principalmente pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), que apresenta a descentralização, unidade, hierarquização, regionalização, participação 

comunitária e o atendimento integral como os seus princípios norteadores.
49
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O Sistema Único de Saúde, ainda que descentralizado, de forma a repartir as 

atribuições solidariamente, é conduzido harmonicamente nas esferas nacional, estadual e 

municipal para os fins de atuar recuperativo e preventivamente, sendo o mais amplo possível 

para atender a maioria das necessidades do cidadão. Os serviços de saúde oferecidos pelo 

sistema encontram-se divididos em níveis de complexidade entre os entes, ou seja, quanto 

menos complexo for o serviço, maior será a possibilidade de ser efetuado pelos Municípios. 

Ademais, existem canais de participação popular na gestão municipal, estadual e federal do 

SUS para o controle social e a maior efetividade das políticas públicas. 

As políticas públicas são realizadas principalmente pelo SUS, porque, não 

obstante a existência de outras políticas públicas na área da saúde no Brasil, tais como a 

―Rede Cegonha‖, cuja assistência é voltada às gestantes e à criança recém-nascida; ―Brasil 

Sorridente‖, que aperfeiçoa a prestação de saúde bucal; a Política Nacional de Urgência e 

Emergência (Serviço Móvel de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento); o Programa 

Nacional de DST e AIDS, que distribui medicamentos destinados a essas doenças; e o ―Aqui 

Tem Farmácia Popular‖, para dar maior acesso aos medicamentos para doenças mais 

comuns
50

; é o Sistema Único de Saúde que apresenta maior importância dentro do contexto 

social atual, sendo protegido pela Constituição até mesmo em relação aos limites materiais 

constitucionais e às medidas retrógradas. 

A competência dos entes federativos da promoção, recuperação e prevenção da 

saúde que, conforme se vê no art. 23, II, da Carta Magna, é de competência comum de todos 

os entes, ou seja, cabe solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

implantar e implementar políticas públicas que sejam capazes de zelar o direito fundamental à 

vida e, consequentemente, à saúde, porque tais direitos se encontram intrinsecamente 

associados ao ponto de ser impossível existir a ideia de vida com respeito à dignidade da 

pessoa humana se não estiver devidamente protegido e efetivado o direito à saúde. 

Cumpre ressaltar ainda que o art. 24, XII, da Constituição Federal estabelece que 

compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e 

                                                                                                                                                         
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da 

comunidade‖. 
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defesa da saúde, enquanto os Municípios, segundo o art. 30, VII, têm a tarefa de prestar 

serviços de atendimento à saúde da população com a cooperação técnica e financeira da 

União e dos Estados.   

Dessa forma, a saúde é financiada pelos recursos decorrentes da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, que buscando atender às necessidades da sociedade, devem 

elaborar as leis orçamentárias de acordo com as questões prioritárias da realidade social para 

os fins de assegurar a efetivação dos direitos sociais em consonância às possibilidades 

financeiras. 

Em relação aos limites constitucionais materiais das questões do direito à saúde, 

Fernando Facury Scaff ensina que ―não há total e completa liberdade (de conformação) do 

legislador para incluir neste sistema de planejamento o que bem entender. O legislador e 

muito menos o administrador não possuem discricionariedade ampla para dispor dos recursos 

como bem entenderem‖.
51

 

Por fim, ainda dentro dessa temática, é notória a escassez de recursos destinados 

ao financiamento do SUS somada à sua má aplicação, como se pode observar após a análise 

do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Como exemplo, toma-se a receita da União para o 

exercício financeiro de 2012 no montante de R$ 2.225.103.838.471,00 (dois trilhões, 

duzentos e vinte e cinco bilhões, cento e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e um reais) e o montante destinado aos gastos com ações e serviços 

públicos de saúde no valor de 79,5 bilhões
52

, isto é, apenas 3,57% do orçamento anual total. 

Assim, as políticas públicas sanitárias, de competência da União, dos Estados e 

dos Municípios, instrumento essencial para perseguir a efetivação do direito social à saúde de 

modo equitativo, não raras vezes sofrem restrições, por causa, principalmente, da falta de 

recursos do Estado, mas também da mínima destinação de verbas para a promoção e 

recuperação da saúde somada ao mau gerenciamento de tais recursos, alocando-os de maneira 

discricionária, ineficaz e imprópria, bem como à corrupção que assola o País, que contribui 

para o desvio de verbas públicas que poderiam ser destinadas à melhoria das condições de 

vida dos brasileiros. 
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2.6.1  Princípio da Vedação do Retrocesso Social 

 

Os direitos fundamentais sociais exigem uma intervenção positiva do Estado, 

sendo necessária a implantação de políticas públicas para a sua efetivação. 

 É nesse contexto, em relação ao tema em estudo, que se insere o princípio da 

vedação do retrocesso social, uma limitação à disposição sobre os orçamentos públicos, o qual 

impede o legislador de interferir discricionariamente no grau de concretização das normas 

constitucionais, especialmente das relativas aos direitos sociais, de modo a impossibilitar a 

sua eficácia. 

Através do Pacto de São José da Costa Rica, tratado do qual o Brasil foi signatário 

e em que ficaram reconhecidos os direitos sociais como direitos humanos fundamentais, esse 

princípio foi recebido no ordenamento jurídico brasileiro. É que o art. 29 deste tratado foi 

expresso quando vedou a interpretação dos dispositivos ali previstos no sentido de:  

 

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o 

exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em 

maior medida do que a nela prevista; 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de 

Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que 

decorrem da forma democrática representativa de governo; 

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 

 

Contudo, apesar da sua relevante importância para a proteção dos direitos sociais, 

esse princípio, que apresenta plena aplicabilidade, está tão somente implícito no corpo 

constitucional, podendo ser extraído, por exemplo, do princípio da dignidade humana, do 

princípio da máxima efetividade e o princípio do estado democrático e social de direito. 

Dessa forma, é impossibilitado ao legislador o retrocesso de direitos e garantias 

que dificultem o acesso aos direitos sociais constitucionais. Por isso, caso haja uma atuação 

estatal em desconformidade com o mencionado princípio, ela pode ser impugnada perante o 

Poder Judiciário face à sua inconstitucionalidade. 
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A proibição ao retrocesso social na ordem democrática evita que o legislador 

infraconstitucional, no seu exercício, tenha uma atuação inversa ao escopo da Carta Magna, 

que é assegurar aos cidadãos o alcance material dos direitos que se encontram reconhecidos 

constitucionalmente, de modo a violar o núcleo essencial e prejudicar a justiça social. É, 

portanto, um impedimento à atividade dos órgãos legislativos para que eles, apesar da relativa 

liberdade que possuem, jamais decidam discricionariamente em contrariedade à vontade 

soberana do povo, externada pelo legislador originário. 

Não é outro o entendimento de Canotilho: 

Esta proibição justificará a sanção de inconstitucionalidade relativamente a normas 

manifestamente aniquiladoras da chamada «justiça social» (assim, por ex., será 

inconstitucional uma lei que reduza o âmbito dos cidadãos com direito a subsídio de 

desemprego e pretenda alargar o tempo de trabalho necessário para a aquisição do 

direito à reforma. De qualquer modo, mesmo que se afirme sem reservas a liberdade 

de conformação do legislador nas leis sociais, as eventuais modificações destas leis 

devem observar inquebrantavelmente os princípios do Estado de direito vinculativos 

da actividade legislativa.
53

 

Assim, a garantia de intangibilidade do conteúdo essencial de matérias – as 

chamadas cláusulas pétreas – não só assegura a identidade do Estado brasileiro e a obediência 

aos princípios fundamentais à existência do Estado Democrático de Direito, como protege a 

Constituição Federal de ser atingida pela vontade arbitrária do legislador e dos jogos políticos 

que circundam toda gestão administrativa. 
54

 

Portanto, de acordo com este princípio, não pode haver uma simples revogação 

injustificada do núcleo essencial dos direitos conquistados, sendo necessário para tanto uma 

compensação entre normas e garantias.  

Contudo, não se deve atribuir ao princípio da vedação do retrocesso social o 

caráter extremo e absoluto, porque isso pode incitar a estagnação na evolução dos direitos 

fundamentais
55

. Por óbvio, as mudanças que aparentemente se contrapõem ao princípio são 

permitidas caso sejam relevantes para o desenvolvimento de uma nova organização que traga 

ainda mais benefícios à efetivação dos direitos fundamentais sociais. 
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3 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Neste capítulo, trataremos da judicialização da saúde, fato decorrente da ineficácia 

ou omissão na atuação positiva estatal para efetivação dos direitos fundamentais sociais, 

pontuando alguns aspectos importantes que envolvem o tema no propósito de melhor entendê-

lo dentro do contexto econômico-social atual. 

 

3.1 Conceito 

 

O fenômeno da judicialização da saúde refere-se basicamente ao grande número 

de demandas judiciais que pleiteiam tutelas no âmbito sanitário tais como, dentre outros, o 

acesso a medicamentos e a tratamentos médicos de baixo e/ou alto custo, a realização de 

cirurgias e exames, a obtenção de vagas em hospitais e a assistência médica em casa, 

comumente conhecida como home care.   

Conforme já explanado na primeira parte do trabalho, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ser qualificada como direito fundamental social 

e, portanto, um direito de todos, sem restrições, sendo obrigação estatal promovê-la e 

recuperá-la através do alcance universal e igualitário às políticas públicas sanitárias.  

Dessa forma, o direito à saúde não se limita à disponibilização de remédios e 

procedimentos, posto que o conceito de saúde abrange não só a ausência de doença, mas um 

completo bem estar físico, mental e social, o que impõe a necessidade estatal de uma atuação 

positiva, tanto curativa, quanto preventiva. 

Não obstante essa obrigação estatal estar devidamente prevista no texto 

constitucional, atribuindo aos entes federativos a responsabilidade de fazer efetivar os direitos 

sociais como um todo, é impossível sustentar o atendimento da grande demanda, o que gera 

imensa insatisfação individual e coletiva dos cidadãos. 

Essa insatisfação em relação à insuficiência das políticas públicas incita o 

crescimento das ações judiciais, porque, não sendo alcançada administrativamente, a saúde, 
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direito de aplicabilidade plena e imediata, cuja interpretação segue o princípio de máxima 

efetividade, pode ser pleiteada ao Poder Judiciário, que estará incumbido de determinar ou 

não a tutela jurisdicional para que o Estado atue conforme o pleito autoral.  

O Judiciário, não obstante a alegação do princípio da separação de poderes, tem 

competência para fiscalizar e controlar a atuação do Estado e, com vistas a dar a máxima 

efetividade às normas dos direitos sociais, deve atuar subsidiariamente aos órgãos Executivo e 

Legislativo na tarefa de efetivação de políticas públicas, caso elas sejam insuficientes ou 

ausentes. Essa atuação deve estar, contudo, em conformidade com o texto constitucional, sem 

sujeição ao excesso de limitação ou mesmo da sua falta. Nesse sentido, ensina Sarmento: 

É essencial traçar critérios racionais para o Judiciário atuar neste domínio, que 

estejam em conformidade não só com a letra da constituição, mas também com os 

valores morais que lhe dão suporte. [...] O sucesso da receita passa pela dosagem dos 

ingredientes: devem-se evitar tanto as limitações em excesso, que amesquinham o 

espaço de deliberação democrática da sociedade, como a falta de limites, que 

desprotege direitos básicos, pondo em risco a continuidade da empreitada 

democrática.
56

   

Como já explanado, o Judiciário tem legitimidade para atuar subsidiariamente aos 

outros poderes no intuito de fiscalizar se as políticas públicas estão em conformidade com as 

previsões constitucionais ou se há uma omissão injustificada, legitimidade esta decorrente do 

próprio sistema democrático brasileiro, servindo a atuação judiciária como uma guardiã dos 

direitos fundamentais assegurados na Constituição. 

Enquanto o Poder Público permanecer negligente quanto às questões da saúde, o 

Poder Judiciário terá a incumbência de zelar pelos direitos sociais assegurados na Carta 

Magna, determinando ao Executivo o atendimento das prestações a eles atribuídas 

constitucionalmente, porque mesmo que gozem de uma certa liberdade, o Executivo e o 

Legislativo não podem dispor arbitrariamente dos bens protegidos pelos direitos 

fundamentais, tendo em vista que, caso o contrário, poderia haver ofensa  à própria ordem 

constitucional e ao princípio da máxima efetividade conferido aos direitos fundamentais. 

Com isso, o Poder Público tenta se defender dessas demandas sob o fundamento 

da autonomia administrativa e da separação de poderes, alegando que somente eles detém 

legitimidade para implantar e implementar políticas públicas, tendo em vista que foram eleitos 

pelo povo para cuidarem dessa questão em desfavor da legitimidade do Judiciário. 
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O que ocorre comumente no Brasil e isso é facilmente constatado se observado as 

jurisprudências dos Tribunais Superiores é a grande quantidade de provimento de ação 

judicial referente à saúde, às vezes, até mesmo, de maneira indiscriminada e desproporcional.  

É nesse contexto que se insere as duas linhas de doutrina, uma que se mostra 

favorável e outra contra o fenômeno da judicialização à saúde. A primeira baseia-se 

precipuamente no mínimo existencial; no princípio da dignidade da pessoa humana, norteador 

do Estado Democrático de Direito; no princípio da vedação do retrocesso social das políticas 

públicas; na máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais; e no princípio da 

separação de poderes. Ademais, a corrente favorável à judicialização norteia-se ainda pela 

dimensão subjetiva dos direitos fundamentais sociais, que concede ao seu titular o direito de 

exigir da Administração Pública uma atuação positiva, e pela inafastabilidade de jurisdição. 

A parte da doutrina contrária à judicialização aduz que os magistrados, por muitas 

vezes, são tomados por sentimentos de compaixão e decidem, na maioria dos casos, a favor da 

parte demandante, convencido de que o Poder Público não está cumprindo com o seu papel de 

prezar o acesso à saúde e de que, não importando o que o Estado alegue, o direito à saúde e à 

vida são absolutos e, a ele, é dada a responsabilidade inafastável de protegê-los, sendo os 

aspectos financeiros alegados em sua defesa atingidos pela mais completa inocuidade. 

A quantidade de provimento jurisdicional nesse âmbito é enorme. São decisões 

determinando ao ente o fornecimento de remédios e tratamentos, mesmo os de custo 

elevadíssimo, o que acarreta, de acordo com os doutrinadores contrários ao fenômeno, graves 

efeitos econômicos e até mesmo sociais, uma vez que, se pensada a escassez de recursos e o 

gasto exorbitante no atendimento das demandas judiciais, as verbas que poderiam ser 

utilizadas para a implementação de políticas públicas sanitárias vão deixar de ser aplicadas 

para o cumprimento das decisões. A mais, destacam ainda, para afastar a possibilidade desse 

fenômeno, a teoria da reserva do possível, o acesso da maioria das ações pela minoria 

população que possui um maior grau de escolaridade e de nível econômico em detrimento da 

população mais carente; e também a afronta ao princípio da separação de poderes. 

A precipitação em determinar uma atuação positiva estatal para cumprir o pedido 

judicial pode ensejar efeitos contrários ao pretendido, dificultando ou mesmo de impedindo a 

consecução de outras políticas públicas necessárias para atender a coletividade, política essas 

que poderiam já ter até mesmo um planejamento orçamentário para tanto, mas que foram 
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prejudicadas com a transferência de recursos para cumprir prestação obtida por meios 

judiciais.  

Assim, o grande número de provimento jurisdicional incita um certo conflito entre 

o Poder Judiciário e o Executivo, porquanto este alega que a desalocação de recursos 

destinados a outros fins públicos acarreta a desorganização da administração pública, já que, 

não havendo previsão orçamentária destes recursos para o cumprimento de demandas 

judiciais, uma parte das verbas, outrora destinada para o financiamento de políticas públicas 

voltadas a um grande número de pessoas, é desviada para atender demandas que favorecem 

uma ou poucas pessoas com a decisão. 

Portanto, é de clareza nítida que a questão da judicialização envolve muitos 

aspectos econômicos e sociais e que, para entendê-la melhor, faz-se mister entender algumas 

teorias e princípios referentes a elas. 

 

3.2 Princípio da reserva do possível 

 

No estudo sobre os direitos fundamentais, mormente os ditos sociais, é de suma 

importância a análise sobre a cláusula da reserva do possível, porque é um dos principais 

argumentos, se não o principal, alegados por aqueles que se opõem à efetivação mais 

especificamente do direito à saúde através de ações judiciais.  

Ingo Sarlet, ao expor sobre o surgimento dessa teoria, que se deu, na Alemanha, 

no julgamento do caso ―Numerus Clausus das Vagas em Universidades‖, prelecionou que a 

reserva do possível ocorre quando a: 

Prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente 

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

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

não se mantenha nos limites do razoável.
57

  

 

Este julgamento tratou de afastar a entrada de alguns estudantes em escolas de 

medicina com limite de vagas sob o argumento de que o Estado só precisa assegurar as 
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exigências individuais elaboradas razoavelmente, ou seja, não existe o dever estatal de 

assegurar a educação a todos, independente de quaisquer circunstâncias, mas tão somente de 

dar, de acordo com os recursos existentes, a máxima efetividade possível ao direito 

fundamental. 

Surgida ali com base na razoabilidade e proporcionalidade, a reserva do possível 

ganha no Brasil um enfoque muito mais econômico, com vistas na existência de recursos para 

a efetivação dos direitos fundamentais, levando a ser comumente chamada aqui, para guardar 

mais relação com o conceito incorporado, de reserva do financeiramente possível. 

Dessa forma, a reserva do financeiramente possível demarca os limites para a 

efetivação dos direitos sociais, posto que, para a concessão, ou não, de tutela jurisdicional de 

proteção às garantias constitucionais, é inegável a necessidade de se fazer uma análise 

aprofundada caso a caso devido à escassez de recursos. 

Segundo essa doutrina, embora concebidos no texto constitucional, os direitos 

fundamentais sociais, dando mais importância ao direito à saúde, só podem ser efetivados 

pelo Judiciário caso não acarrete maiores prejuízos financeiros à Administração Pública, ou 

seja, a decisão judicial deve-se basear no orçamento do ente público para que, não 

permanecendo adstrita no campo meramente formal, possa ser realmente executada e não 

prejudique a existência de outros direitos fundamentais igualmente importantes aos interesses 

individuais e coletivos. 

Contudo, cumpre ressaltar que essa doutrina não pode ser utilizada 

arbitrariamente para os fins de desobrigar a Administração Pública dos seus deveres. É 

necessário para tanto, sobretudo, uma comprovação orçamentária técnica e concreta de que 

realmente o ente não possui capacidade financeira para o cumprimento do que foi decidido 

judicialmente, sob pena, caso o contrário, de estar ensejando a banalização das garantias 

asseguradas no texto constitucional. 

Nesse diapasão, no importante julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) n.º 45, o Ministro Celso de Mello discorre que: 

A cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 

exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente 

quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 
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mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade.
58

 

É o que entende também Ana Paula de Barcelos quando ensina que: 

A limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O 

intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido 

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

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

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

qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da 

Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 

particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do 

homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria 

dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais 

mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos 

gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente 

aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, 

é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.
59

 

Além do seu caráter limitativo em decorrência da incapacidade econômica, a 

teoria da reserva do possível pode ser vista também como uma limitação devido à ausência de 

previsão orçamentária. Isto é, sob tal ponto de vista, que guarda intrínseca relação com a 

separação de poderes, ainda que haja recursos para a execução dos direitos fundamentais, é 

preciso que eles estejam juridicamente definidos para tanto. 

O que se pode observar no contexto atual brasileiro é que a reserva do possível 

por diversas vezes é usada pela Administração Pública como meio de negação da efetivação 

dos direitos sociais. É claro e não está em questão que os recursos realmente são insuficientes 

para atender a todos que deles necessitam. São inúmeros cidadãos que precisam de 

atendimento médico, de tratamento de saúde, dos mais diversos tipos de cirurgia, de 

acompanhamento psicológico, de medicamentos importados ou mesmo exportados para um 

enorme rol de doenças, etc. 

Como já dito, ainda que houvesse uma maior destinação dos recursos públicos à 

saúde e que estes fossem bem administrados pela gestão pública, a insuficiência de recursos 
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continuaria a estar presente na realidade brasileira, sendo extrema a necessidade do Poder 

Público na melhor alocação das verbas para concretizar materialmente os direitos mais 

importantes, principalmente quando se trata dos direitos sociais. Sobre o tema, Gilmar 

Mendes explana que: 

Tais escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a 

quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem 

‗escolhas trágicas‘ pautadas por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha, da 

destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração 

fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e 

eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados etc.
60 

Essas escolhas devem basear-se na necessidade real dos cidadãos, ou seja, o parco 

dinheiro público não pode ser destinado a setores menos importantes em detrimento do 

regular funcionamento de setores sociais relevantes, intrinsecamente relacionados ao princípio 

da dignidade da pessoa humana e à vida, como a saúde, a educação, a moradia, etc. 

Para ser decidido o caso em concreto, além da razoabilidade e proporcionalidade 

das pretensões exigidas, da reserva do possível, da separação de poderes, da 

discricionariedade administrativa, da inexistência de previsão legal orçamentária, das 

conseqüências decorrentes da decisão judicial, que não são de natureza absoluta, serão 

determinantes a depender da situação em análise: a capacidade econômica da parte envolvida, 

a urgência e necessidade da tutela judicial e a relevância do direito pretendido. 

Por certo, e sobre isto não há dúvidas, que é impossível o cumprimento dos 

direitos sociais em sua totalidade, posto que eles se revelam infindáveis, e os recursos 

públicos, insuficientes.  

Dessa forma, levando em conta todos os aspectos adstritos na doutrina da reserva 

do possível, vê-se claramente que, para a efetivação do direito social, faz-se imprescindível a 

ponderação de valores, em que quaisquer dos fundamentos contra a execução desse direito 

possuem um caráter relativo. Cumpre ressaltar ainda que, mesmo nas situações de 

insuficiência de recursos, o mínimo existencial deve ser protegido e, portanto, sopesado à 

teoria da reserva do possível. 
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3.3 Limitação ao mínimo existencial 

 

O conceito do mínimo existencial, corrente teórica que teve origem, em 1953,no 

julgamento de um caso no Tribunal Federal Administrativo Alemão e posteriormente se 

incorporou à jurisprudência da Corte Constitucional daquele Estado, trata-se, basicamente, do 

mínimo necessário que possibilita a existência da vida com respeito ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, basilar na ordem constitucional brasileira. 

Primeiramente, insta destacar que a mencionada teoria, inserida na nossa doutrina 

por Ricardo Lobo Torres, não se encontra positivada expressamente na Carta Magna de 1988, 

sendo fruto do sistema democrático atual, que dá extrema relevância à liberdade e à igualdade 

e que tem como um dos seus pilares máximos o princípio da dignidade humana, efetivada tão 

somente se cumprida minimamente os direitos sociais essenciais. 

Dessa forma, o mínimo existencial está implícito ―na idéia de liberdade, nos 

princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa e da 

dignidade do homem, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e privilégios do 

cidadão‖.
61

 

As garantias fundamentais à saúde, à moradia, è educação, à previdência e 

assistência social guardam intrínseca relação com o direito à vida digna, posto que são 

imprescindíveis para assegurar a sua concretização material . Portanto, o mínimo existencial 

trata-se da necessária atividade estatal para promover o respeito aos direitos sociais no intuito 

de zelar a dignidade da existência humana, ou seja, trata-se do ―conjunto de condições 

materiais, político-econômicas, sociais, culturais e psicológicas que constitui o ponto de 

partida com que cada ser humano precisa contar para realizar a sua vocação e bem viver.‖ 
62

 

 Ana Paula de Barcellos ensina que o mínimo existencial é ―um elemento 

constitucional essencial, pelo qual se deve garantir um conjunto de necessidades básicas do 

indivíduo‖. 
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Por sua vez, Ricardo Lobo Torres define que o mínimo existencial apresenta a 

ideia de proteção positiva e também negativa das condições à liberdade. Essa proteção pode 

ser feita de diversas maneiras, tanto por meio de prestações gratuitas de serviços públicos 

específicos, gozando de imunidade de tributos contraprestacionais, como também por 

―subvenções e auxílios financeiros a entidades filantrópicas e educacionais, publicas e 

privadas, que muitas vezes se compensam com as imunidades‖, em casos de calamidade 

pública, com a distribuição de roupas, remédios, alimentos, ou assistência à população 

carente.
63

 

Nesse diapasão, esse núcleo reduzido de utilidades e bens imprescindíveis à vida, 

com respeito à dignidade da pessoa humana, insere-se no âmbito do direito à saúde, sendo 

assim ―composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e 

utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria 

liberdade‖.
64

 

Urge mencionar que sendo o direito à saúde conseqüência indissociável do direito 

à vida, é um dos direitos sociais que integram o mínimo existencial para obedecer a dignidade 

da pessoa humana fortemente relacionada à liberdade material, à democracia e à garantia de 

necessidades básicas dos indivíduos.
65

 

Cumpre ressaltar ainda a existência de pensadores que qualificam o mínimo 

essencial como se direito absoluto fosse e outros que o inserem num âmbito relativo. Na 

primeira, essa teoria é incapaz de sofrer quaisquer restrições, até mesmo no caso de escassez 

de recursos públicos, apresentando-se como uma limitação mínima na atuação estatal para 

efetivar os direitos constitucionais. Enquanto a segunda baseia-se ao sopesamento de custo-

benefício de cada situação em análise. 

Desta feita, é de clareza nítida que esse mínimo essencial não se restringe à 

proteção de condições básicas necessárias para a existência humana, garantindo-lhe tão 

somente a sobrevida, a mera sobrevivência do homem, mas sim à proteção de meios 
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imprescindíveis para a existência humana com respeito ao princípio da dignidade humana. É 

muito mais do que o resguardo à vida, é o resguardo à vida com qualidade e, por conseguinte, 

em obediência à dignidade. 

Impende-se analisar a diferença entre o núcleo essencial e o mínimo existencial. 

Aquela teoria, fortemente explorada na Alemanha, protege a sobrevivência, e esta protege a 

vida condigna. 

São três os fundamentos principais que tentam justificar o dever estatal de 

proteger o mínimo existencial. A primeira justificativa, bastante difundida pelos pensadores 

do liberalismo igualitário, é que o mínimo existencial seria uma proteção à liberdade material, 

ou seja, a ausência das condições mínimas impede a concretização do exercício da liberdade. 

A outra justificativa refere-se ao mínimo existencial como proteção ao Estado Democrático de 

Direito, garantindo direitos básicos das pessoas mais necessitadas. E, por fim, o último 

argumento é que o atendimento as certas condições básicas devem ser impostos 

autonomamente, não importando se os seus resultados acarretam a efetivação de outros 

direitos. 

Sarmento define que a melhor justificativa seria a última, porque, não obstante a 

importância da efetivação das condições mínimas necessárias para conseguir zelar outros 

direitos como a liberdade ou cidadania política, essas condições impõem-se, precipuamente, 

como obrigação social e estatal de proteção à ideia de justiça.
66

 O autor assim manifesta-se a 

cerca da matéria: 

Dos principais fundamentos morais empregados para justificar esta obrigação 

estatal, dois são instrumentais e um não é. Os argumentos instrumentais são no 

sentido de que se trata de uma exigência necessária para (a) a garantia da liberdade 

real, ou (b) para a proteção dos pressupostos da democracia. O argumento não-

instrumental é o de que o atendimentos das necessidades materiais humanas 

essenciais constitui um fim em si mesmo e não um meio para obtenção de qualquer 

outra finalidade.
67

 

Essa proteção às condições básicas necessárias à condição de vida digna pode ser 

efetuada positivamente, por meio de um rol de prestações estatais, ainda que esse rol não 

esteja pacificadamente estabelecido, e negativamente, impedindo quaisquer atos estatais ou de 

terceiros que tolham do indivíduo o seu direito ao mínimo existencial. 
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Ademais, a imposição do mínimo existencial deve relacionar-se com o caso em 

concreto, ou seja, a proteção às condições necessárias básicas varia de acordo com o titular do 

direito. Assim: 

O fornecimento de um medicamento certamente integrará o mínimo existencial para 

aquele indivíduo que dele necessite para sobreviver, e não possua recursos 

suficientes para adquiri-lo. Porém, o mesmo medicamento estará fora do mínimo 

existencial para um paciente que, padecendo da mesma moléstia, tenha os meios 

próprios para comprá-lo sem prejuízo da sua subsistência digna.
68

 

Dessa forma, o mínimo existencial, que resguarda não somente a existência, mas a 

existência com dignidade, não apresenta um caráter definitivo, porque sofre variações de 

acordo com o lugar; tempo; padrão socioeconômico vigente; esfera econômica e financeira; 

expectativas; e necessidades.
69

 

Isso se deve, basicamente, porque é muito difícil estabelecer taxativamente, 

peremptória e apriorística, um rol de "posições subjetivas positivas e negativas" 

correspondentes ao mínimo existencial. O mínimo existencial deve ser observado de 

conforme as circunstâncias envolvidas, sendo a educação fundamental, da saúde básica, da 

assistência aos desamparados e do acesso à justiça considerada como mínimo existencial já 

conquistado. 

 

3.4 Princípio da separação de poderes 

 

O princípio da separação de poderes surgiu, de fato, com as teorias de John Locke 

e Montesquieu, não obstante a presença dos primeiros ensaios sobre tal apresentados nos 

pensamentos dos teóricos da Grécia Antiga, dos quais se destaca Aristóteles devido à sua obra 

intitulada de Política. 

Nessa obra, Aristóteles teorizou sobre o exercício de três distintas funções 

decorrentes do poder, quais sejam as funções legislativa, executiva e judiciária, sem, contudo, 
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limitar o poderio do soberano, ou seja, para esse pensador, uma única pessoa exercia 

concomitantemente as três atribuições. 

Foi, então, com John Locke, na sua obra ―Segundo tratado sobre o governo civil‖, 

que surgiu a ideia de moderação do poder por meio da teoria da separação de poderes, 

dividindo, portanto, a soberania em três: Legislativo, Executivo e Federativo, os quais 

cuidariam, respectivamente, da elaboração de leis, da aplicação de tais leis e do 

relacionamento do estado com os demais. Cumpre ressaltar, contudo, que, para ele, os poderes 

executivo e federativo seriam exercidos pela mesma pessoa, e, tão somente, o poder 

legislativo deveria ter seu exercício reservado a outrem. 

Em 1748, Montesquieu, na obra ―Do espírito das leis‖, aprofundou-se na teoria da 

separação de poderes para os fins de restringir ainda mais o exercício soberano e organizou 

sistematicamente a tripartição de poderes, ou seja, esses poderes deveriam ser exercidos por 

três órgãos distintos e autônomos, sem qualquer tipo de subordinação entre eles, porque ―tudo 

estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos príncipes ou dos nobres, ou do 

povo exercesse esses três poderes. O de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o 

de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos".
70

 

Contudo, cabe esclarecer que, diferentemente do que é difundido, Montesquieu 

não propagou uma separação total, rígida, radical e incomunicável entre os órgãos. Para ele, 

os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes sim - tendo em vista a 

predominância, e não o exclusivismo, no exercício de determinadas funções por um órgão – e 

servem de controle para a atividade estatal nas suas diversas esferas, mas devem estar em 

constante harmonia, apresentando, por vezes, a interferência entre eles.  

Nesse sentido, Canotilho ensina que: 

Hoje, tende a considerar-se que a teoria da separação dos poderes engendrou um 

mito. Consistiria este mito na atribuição a Montesquieu de um modelo teórico 

reconduzível à teoria da separação dos poderes rigorosamente separados: o 

executivo (o rei e seus ministros), o legislativo (1ª câmara e 2ª câmara, câmara baixa 

e câmara alta) Cada poder recobriria um função própria sem qualquer interferência 

dos outros. Foi demonstrado por Eisenmann que esta teoria nunca existiu em 

Montesquieu: por um lado reconhecia-se ao executivo o direito de interferir no 

legislativo porque o rei gozava do direito de veto; em segundo lugar, porque o 

legislativo exerce vigilância sobre o executivo na medida em que controla as leis 

que votou, podendo exigir aos ministros conta da sua administração; finalmente, o 
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legislativo sobre o judicial quando se trata de julgar os nobres pela Câmara dos 

Pares, na concessão de anistias e nos processos políticos que deviam ser apreciados 

pela Câmara alta sob acusação da Câmara baixa.
71

 

Essa tripartição de poderes, que, no Brasil, encontra-se prevista no artigo 2º 
72

 da 

Constituição Federal, exerce influência até os dias atuais, porque é base para a estrutura 

organizacional da maioria dos Estados, cujo poder é exercido por três órgãos: Legislativo, 

Executivo e Judiciário, que cumprem as funções típicas ou predominantes e, ainda, vem 

realizando subsidiariamente outras atribuições, as chamadas funções atípicas ou acessórias, no 

decorrer dos anos, não sendo difícil observar, por vezes, o Poder Judiciário com atribuições 

típicas do Legislativo – quando declara uma lei inconstitucional, por exemplo - ou mesmo o 

Executivo ocupando a esfera Legislativa – quando da participação do Executivo na edição de 

leis. 

Assim, os poderes encontram-se em equilíbrio e em um forte e mútuo controle, 

alinhados ao denominado sistema de freios e contrapesos (checks and balances) ou 

balanceamento de poderes, que divide harmonicamente os poderes entre os órgãos e mantém 

as suas funções passíveis de interferência de um poder sobre o outro demarcada em 

consonância com o texto constitucional, sofrendo, portanto, a ―limitação de poder pelo poder‖ 

para os fins evitar o arbítrio por parte desses órgãos. 

Nesse mesmo entendimento, José Afonso da Silva leciona, acerca da matéria, que: 

A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no 

trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos 

têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os 

órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências que visam 

ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 

necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio 

e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados.
73

 

Ademais, mostra-se relevante aduzir que a expressão tão propagada sofre críticas 

por parte de alguns doutrinadores devido ao seu aspecto terminológico, já que o poder estatal 

é uno e indivisível, e a expressão dá uma ideia contrária a isto, de que o poder se divide em 

três. Portanto, para tal críticos, a mais escorreita expressão seria divisão de funções. 
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Dentro desse cenário de interferência entre os poderes no modelo organizacional 

da teoria da separação de poderes, o Judiciário vem- se tornando, incontestavelmente, bastante 

importante em todas as esferas estatais devido à ampliação de suas atribuições – até mesmo, 

em alguns casos, ultrapassando os limites definidos na Constituição -, o que intensifica o 

denominado processo de judicialização.  

A respeito, o jurista Dalmo Dallari bem explana que: 

Ao longo do tempo, o processo legislativo tornou-se mais complexo e 

burocratizado, o que não foi positivo diante dos abusos cometidos contra os direitos 

e a Constituição, sendo então outorgado ao Judiciário o papel de guardião da 

Constituição e protetor dos direitos, ampliando suas atribuições e responsabilidades 

à medida que fracassava o desempenho dos demais poderes. Foi por esse caminho 

que se chegou a um Judiciário forte e ativo, com papel político, admitindo-se que 

seja ele o complementador das normas constitucionais.
74

 

É nesse processo de firmação do exercício do Poder Judiciário e do conseqüente 

aparecimento do processo de judicialização do direito à saúde que os entes públicos 

procuram-se abster dos deveres de efetivação dos direitos sociais estabelecidos via judicial, 

sob o argumento de que, devido ao princípio da separação de poderes e da discricionariedade 

administrativa, é vedado à jurisdição o alcance de matérias referentes à política pública, cuja 

competência é assegurada constitucionalmente ao Poder Legislativo quando da elaboração de 

previsão orçamentária para as políticas públicas, e não ao Judiciário, que não teria 

competência para adentrar em questões de responsabilidade do Legislativo e do Executivo. 

Habermas, precursor do procedimentalismo, ensina que: 

A decisão está ligada ao direito e à lei, e a racionalidade da jurisdição depende da 

legitimidade do direito vigente. E esta depende, por sua vez, da racionalidade de um 

processo de legislação, o qual, sob condições da divisão de poderes no Estado de 

direito, não se encontra à disposição dos órgãos da aplicação do direito.
75

 

Ainda nessa linha procedimentalista, entende-se que os poderes públicos têm 

extrema liberdade e independência o que inadmite a manifestação do Judiciário a cerca do 

controle ou da execução das políticas públicas e que, diferentemente do órgão jurisdicional, a 

legitimidade do Legislativo e Executivo decorre do sufrágio e, portanto, colocá-lo no controle 

das políticas públicas para inová-las seria visto como uma afronta à vontade daqueles que 

representam democraticamente o povo e, em últimas análises e, bem se sabe que só na teoria, 
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do próprio povo. Além disso, sob esse ponto de vista, não compete ao julgador decidir com 

base nas necessidades da sociedade, porque a Constituição não se preocupa com os aspectos 

sociais e cuida apenas de estabelecer as diretrizes para o alcance de determinados interesses.  

 Entende-se que falta técnica aos magistrados para elaborar decisões a respeito 

dessa matéria, posto que o planejamento orçamentário de ações públicas referentes à saúde 

individual e coletiva da população é questão para ser analisada pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, que, teoricamente, detém conhecimento aprofundado sobre ela.  

O que me parece certo é que a técnica, mesmo presente nos membros do 

Legislativo e do Executivo, precisa estar aliada à vontade de fazer valer aqueles direitos 

sociais. É preciso muito mais do que métodos e estudos, faz-se imprescindível que o 

Executivo e Legislativo procurem olhar com bons olhos a situação da saúde não Brasil, e não 

colocá-la aquém de todas as outras necessidades do Brasil como se prioridade não fosse. 

Em contrapartida, o substancialismo defende que a Constituição deve estar atenta 

aos anseios sociais e, portanto, ao Poder Judiciário, são concedidas atribuições amplificadas 

para que, através de suas decisões, seja dada às previsões constitucionais uma interpretação 

intrinsecamente concatenada com a realidade social e as suas necessidades, visando o 

cumprimento dos direitos sociais coletivos. 

Ainda de acordo com essa linha de doutrina, o Judiciário deve usar nas suas 

decisões uma hermenêutica constitucional disposta a enfrentar as necessidades atuais, 

colocando-se muito mais ativa para os fins de efetivar a justiça social, ou seja, o Judiciário 

pode intervir em casos referentes à políticas públicas de ordem sanitária, por exemplo, claro 

que sempre dentro dos limites processuais para não chegar a interpretações arbitrárias. 

Dessa feita, segundo Schwartz, o Judiciário tem a obrigação de garantir a 

efetivação do direito social à saúde para que, assim, seja promovida a cidadania e zelada a 

dignidade humana no Estado Democrático de Direito.
76

 

Por conseguinte, dentro da atual conjuntura que envolve o princípio da separação 

de poderes, o Judiciário permanece sem competência para instituir políticas públicas, mas tem 
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total legitimidade para garantir e zelar o mínimo existencial para viver de forma digna quando 

as políticas públicos são insuficientes ou mesmo ausentes. 
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4  A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE TRATAMENTOS 

MÉDICOS DE ALTO CUSTO COM BASE NAS TEORIAS UTILITARISTA E 

KANTIANA 

 

 

É só assistir aos jornais, ler revistas ou ter acesso à internet, que se constata 

facilmente o grande crescimento do número de ações judiciais pleiteando o custeio pelo 

Estado, nos âmbitos federal, estadual e municipal, de medicamentos e tratamentos médicos de 

alto custo. 

O Estado tem o dever de proteger e concretizar os direitos fundamentais sociais, 

sendo o de maior importância o zelo do direito à vida e à saúde. Contudo, há uma nítida 

escassez de recursos que dificulta o atendimento a todos os jurisdicionados e, por isso, 

entender que essa atuação estatal positiva deve proporcionar aos cidadãos ilimitados 

atendimentos médicos e farmacêuticos surte temerosos efeitos sociais e econômicos.  

Neste capítulo, analisar-se-á o provimento de tutela jurisdicional para o 

custeamento de medicamentos e tratamentos médicos com base nas teorias éticas kantiana e 

utilitarista, para os fins de tentar encontrar a melhor alternativa para prover de forma mais 

consciente o alcance ao direito à saúde. 

  

4.1 Os tratamentos médicos e medicamentos de alto custo 

 

Como já explanado, os recursos públicos são escassos, insuficientes para atender a 

demanda de toda uma população, dos mais ricos aos mais carentes.  

Certamente, ainda que não houvesse a má gestão das verbas destinadas às 

políticas públicas; a falta de vontade por parte dos poderes executivo e legislativo em 

implantar e implementar programas efetivos para a concretização dos direitos sociais; o 

famigerado  jogo político de interesses, em que os parlamentares e governantes procuram 

gerir o sistema de acordo com suas vontades pessoais em detrimento da coletiva; a corrupção 

e o  desvio de ética na atuação estatal; a falta de recursos estaria presente. 
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Claro que a insuficiência dessas verbas públicas destinadas à saúde seria muito 

menor, porque exerceriam, ao menos, a sua função de assegurar o mínimo existencial à 

população, o que, por muitas vezes, não ocorre na realidade 

A atual limitação de recursos somada à má gestão e à corrupção nos Poderes 

Públicos leva à restrição no acesso dos meios mínimos necessários e básicos para viver com 

dignidade, o chamado mínimo existencial. Por vezes, para ser atendido esse princípio, de 

aplicabilidade imediata, embora não expressamente previsto no texto constitucional, é 

necessário que o cidadão pleiteie judicialmente contra o Estado a sua proteção através de 

medidas protetivas ou recuperativas. 

Dessa forma, mesmo havendo maior respeito à dignidade da pessoa humana no 

intuito de instituir medidas efetivas para a concretização dos direitos sociais e uma otimização 

dos recursos públicos, as verbas necessárias para assegurar universalmente e equitativamente 

a saúde de cada indivíduo são escassas. Talvez, o melhor que poderia ser feito era apenas 

resguardar a efetivação de políticas públicas assecuratórias do mínimo existencial. Ressalte-se 

ainda que essas medidas necessárias à conservação da sua saúde decorrem do princípio da 

dignidade humana, que, por não poder sofrer quaisquer abalos, impede que o mínimo 

existencial seja negado, ainda que sob o fundamento da reserva do possível. 

Esse mínimo existencial é relativo, varia de acordo com as circunstâncias 

individuais e coletivas envolvidas no caso concreto e importa, portanto, um certo subjetivismo 

no que seriam as medidas necessárias para dar ao homem o direito de viver a vida com 

dignidade. Desse modo, para cidadão X, por exemplo, um dos meios básicos essenciais seria 

um medicamento contra diabetes, dando a ele maior qualidade de vida. Já para outro seria 

necessário um tratamento de alto custo para conseguir ter uma vida condigna. 

É comum no âmbito do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal 

Federal, que os conflitos que envolvem o direito ao fornecimento de medicamentos têm sido 

decididos, em sua maioria, reiteradamente em favor dos que necessitam de tratamento, sob o 

fundamento de estar inserido no direito à saúde e à garantia da vida digna, que é dever do 

Estado.  

Ingo Sarlet, corroborando com Alexy, ensina que, embora reconhecida a 

existência de limites fáticos, a denominada reserva do possível, e jurídicos, a reserva 
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parlamentar em matéria orçamentária, e, desta feita, do  fator custo dos direitos, os quais 

levam à uma relativização de eficácia dos direitos sociais, esses fatores não podem impedir o 

Judiciário de reconhecer o direito subjetivo à prestação em todas e quaisquer hipóteses.
77

 

Contudo, embora constatado esse reconhecimento do direito subjetivo às 

prestações positivas estatais, a insuficiência de recursos mantém-se presente. Sendo assim, o 

tratamento médico e medicamentos de alto custo serão concedidos de acordo com a situação 

específica, porquanto não podem ser assegurados invariavelmente sob pena de ferir de morte 

o princípio da isonomia e de reverter o processo de universalização da assistência médica-

hospitalar. 

É nesse contexto, em que o mínimo existencial é assegurado constitucionalmente, 

não podendo ser abalado por restrições orçamentárias, e em que a escassez de recursos faz 

parte da realidade do orçamento dos entes federativos, que surge a grande dificuldade na 

distribuição de insumos de alto preço para a população.  De um lado, está o cidadão que 

pleiteia judicialmente a medida de saúde de grande valor econômico. Do outro, estão aquelas 

pessoas que, invariavelmente, vão sofrer, ainda que indiretamente, os efeitos do desvio de 

recursos das políticas públicas para atender às demandas judiciais. Dessa feita, não se coloca 

em jogo os custos do Estado, a reserva do possível, a mera preocupação com a situação 

orçamentária brasileira, mas sim o conflito entre o direito à vida e à saúde de uns e o direito à 

vida e à saúde de outros.
78

 

Dessa forma, passada a exposição sobre essa questão polêmica, far-se-á, agora, 

uma análise da concessão de tutelas judiciais para fornecimento de medicamentos e 

tratamentos médicos de alto custo base nas teorias éticas utilitarista e libertarista, numa 

tentativa de encontrar em um delas ou conjuntamente uma direção para efetivar as demandas 

judiciais de forma justa. 

 

4.2 Utilitarismo 
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Surgida no século XVIII, na Inglaterra, e desenvolvida principalmente por Jeremy 

Bentham e por Stuart Mill, a corrente utilitarista apareceu numa realidade de grandes 

movimentações sociais reformistas e iluministas, movimentos estes que criticavam os dogmas 

tradicionais e tentavam trazer novos moldes filosóficos e científicos de pensamento para uma 

reforma na organização política e social.
79

 Essa teoria desenvolveu-se, portanto, junto ao 

crescimento da ciência, que tentou dar novas respostas a antigas situações, agora de modo 

empírico. 

O filósofo Bentham (1748-1832) foi o principal expoente do utilitarismo, que 

buscando a reconstrução dos valores sociais, teve destacada importância dentro do contexto 

das teorias éticas. Essa corrente opõe-se ao jusnaturalismo, associa-se ao positivismo e é 

consequencialista, porque entende que, para definir se uma ação é correta ou não, devem-se 

levar em conta os seus resultados, não importando as qualidades do agente na aferição da 

moralidade dos seus atos. 

Baseia-se no hedonismo, que coloca o prazer como objeto da vida, ou seja, a 

felicidade humana dependente da redução das dores e do aumento de prazeres, fundando a 

ideia que a ―maior felicidade do maior número é aquilo que constitui a medida do correto e do 

incorreto‖.  

O utilitarismo entende, portanto, que a finalidade das nossas ações é a felicidade 

geral e que, assim sendo, o certo e o errado são apurados de acordo com os resultados de bem-

estar atingido. Exige-se a maximização da felicidade, isto é, o bem-estar para a maior 

quantidade possível de pessoas que possam sofrer, direta ou indiretamente, as conseqüências 

desses atos. 

Dessa forma, segundo essa doutrina, na impossibilidade de ser atingida a almejada 

felicidade de todos no caso concreto, ante aos conflitos presentes recorrentemente no convívio 

social, faz-se imprescindível encontrar soluções para que o menor número de pessoas sejam 

prejudicadas. 

A respeito do tema, Frankena assevera que: 
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O universalismo, que se chama habitualmente utilitarismo, sustenta a posição 

segundo a qual o fim o último é o maior bem geral - que um ato ou regra de ação é 

correto se, e somente se, conduz ou provavelmente conduzirá a conseguir-se, no 

universo como um todo, maior quantidade de bem relativamente ao mal do que 

qualquer outra alternativa; é errado o ato o regra de ação quando isso não ocorrer e é 

obrigatório, na hipótese de conduzir ou de provavelmente conduzir a obtenção no 

universo, da maior quantidade possível de bem sobre o mal.
80

 

 

Bentham defende ainda que a sociedade deve cumprir com as imposições estatais, 

porque só com a ajuda de todos os cidadãos seria possível atingir o escopo da teoria por ele 

difundida. Para tanto, o teórico apresentou um cálculo utilitário, fazendo uma comparação 

entre o prazer e o sofrimento, colocando os prós e contras decorrentes dos atos para só então 

definir o que é bom e mau.
81

 Contudo, uma das grandes críticas referentes à teoria são 

exatamente esses cálculos utilitaristas, porque nem sempre pode se atribuir uma situação 

absoluta para o alcance à felicidade, porquanto os valores do que significa felicidade variam 

de pessoa para pessoa. 

Trago à baila lições doutrinárias de Juarez Freitas: 

A primeira lei de natureza, para Bentham, consistiria em buscar o prazer e evitar 

ador, sendo necessário para alcançar tal escopo que a felicidade pessoal fossealcança

da pela felicidade alheia. A solução para encontrar a cooperação entre os homens, 

ele a aponta na  identificação de interesses, factível através da atividade legislativa 

do governo.
82

 

John Stuart Mill (1806-1873) com a sua obra denominada Utilitarismo tenta 

consertar os aparentes problemas surgidos na defesa de Bentham, ensinando que não se deve 

ter a mera preocupação em atingir o maior bem para o maior número no ponto de vista 

imediatista, sendo necessário, portanto, a observância nas conseqüências das condutas a longo 

prazo.  

Mill defende o prazer qualitativo, porque que as ações devem ser avaliadas sob 

diversos aspectos: deve-se levar em conta a intensidade, duração e a qualidade do prazer 

decorrente dos atos. Não basta, dessa forma, a quantidade de felicidade gerada para entender 

se uma ação é certa ou errada, deve ser observado se o prazer é inferior ou superior. O prazer 

superior são aqueles alcançados no intelecto, na imaginação, nos sentimentos morais e nas 
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emoções, porque resultam em um bem maior se comparado ao prazer inferior, que é o 

corporal. 

Nas suas obras, além da individualidade, trata a utilidade relacionada à liberdade, 

que se revela no comportamento de cada indivíduo, nas suas decisões para conseguir atingir o 

bem-estar coletivo. Defende-se das críticas, ensinando que o utilitarismo não se contrapõe à 

ideia de justiça, porquanto a felicidade tão almejada pela teoria não é um obstáculo para 

conseguir ter a equidade.  

Acerca do utilitarismo, Stuart Mil destaca que: 

 

A utilidade ou o princípio da maior felicidade, como fundamento da moral, sustenta 

que as ações são certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade e 

erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade entende-

se prazer e ausência de dor, por infelicidade, dor e privação do prazer.
83

 

 

Desta feita, é nítida a principal diferença entre os maiores teóricos dessa corrente: 

para Bentham, a definição da felicidade guarda intrínseca relação com o prazer no aspecto 

meramente quantitativo. Enquanto Mill pensa que, para tanto, se faz necessário basear tanto 

no quantitativo, quanto no qualitativo do prazer alcançado, distinguindo as diversidades de 

prazer de acordo com a sua relevância e valia. 

 Comumente observa-se que a política e a legislação de muitos países orientam-se 

pelo utilitarismo, mas ainda assim essa teoria é mal interpretada e bastante criticada, porque é 

vista como injusta, sob o fundamento de que ela institui que o prazer, vontade, felicidade da 

minoria estão fadados ao sacrifício para atender a maioria. Ademais, outros entendem que a 

corrente tolera o cometimento de más atitudes se isso for a proveito da coletividade. 

É bastante criticada também pelos pensadores dos direitos humanos, porque, ao 

proteger sempre a satisfação da vontade da maioria em detrimento da minoria, se revela 

oposta aos seus princípios norteadores, em especial ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, que tentam resguardar exatamente as garantias desta minoria. 

É bastante importante na escolha das políticas públicas, na tentativa de adequar os 

programas sanitários à realidade social de modo a atingir o bem-estar social com melhor 
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qualidade e maior quantidade, ou seja, de conduzir a implantação de políticas públicas para  

haver um efetivo cumprimento de todos os preceitos normativos estabelecidos no 

ordenamento jurídico brasileiro, sempre em concordância com o equilíbrio econômico-

financeiro estatal e os benefícios das políticas públicas. Torna-se de grande valia a conciliação 

entre os recursos estatais e a implementação de políticas capazes de efetivar o direito à saúde 

e à vida. 

Sob esse ponto de vista, em relação ao presente trabalho, não é certo o Estado 

custear altos valores de tratamento médico em detrimento de uma legião de pessoas doentes 

que seriam curadas através de simples prevenções medicamentos. Pensando através desta 

teoria, portanto, seria totalmente razoável deixar de prestar tutela jurisdicional a uma pessoa 

com uma doença bastante rara e grave, cujo tratamento é de alto custo para o tesouro do 

Estado para alcançar um maior número de pessoas em que pudesse curá-las com tratamentos 

mais fáceis e baratos. 

 

4.3 Kantianismo  

 

A teoria ética kantiana foi revolucionária, porque se opôs às teorias já conhecidas 

como o utilitarismo e o teleologismo, ainda que seja possível observar que o imperativo 

categórico kantiano guarda relação com o princípio de igualdade de Jeremy Bentham. 

Para Kant, a razão humana é insuficiente para alcançar o modelo idealizado de 

felicidade humana e para responder o conflito ético do homem. Dessa maneira, a moral não 

decorre da experiência, transcende tal aspecto, pois nasce aprioristicamente à razão humana, 

colocando, portanto, os homens em completa igualdade devido à lei moral universal, definida 

pelo imperativo categórico.
84

 

Esse imperativo categórico é uma máxima que se exprime da seguinte maneira: 

―age em conformidade apenas com a máxima que possas querer ao mesmo tempo que se torne 
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uma lei universal‖, ou seja, a moralidade dá-se com o acordo entre a vontade e as leis 

universais.
85

 

Assim, esse imperativo categórico não estabelece hipóteses, não é indicativo, é 

absoluto e impositivo, valendo em todas as situações, sem restrições e exceções. É, portanto, 

uma ação independente de experiência, deriva da pura razão e é boa por si só, sendo o fim em 

si mesmo. O imperativo categórico não é bom para atingir um fim, subsiste por si, 

independente de quais situações, experiências, objetivos ou vontades. Enquanto o imperativo 

hipotético coloca-se como meio para alcançar alguma outra finalidade. 

O homem que quer agir de acordo com a moral não deve fazê-lo no intuito de 

atingir o prazer, a felicidade ou de ajudar alguém, etc., mas sim devido ao imperativo 

categórico, colocando suas ações em concordância com o dever, com a lei subjetiva, 

independente de qualquer vontade externa. É fazer o dever por si mesmo, para estar em dever 

e pelo dever.
86

 

Uma ação não é boa pelo fim que alcança, é boa em si mesmo, sem comparação a 

fatores exteriores. Dessa forma, a moral não é justificada pela felicidade, não sendo 

fundamento, nem finalidade para a moralidade, porque o dever ético deve ser feito pelo 

simples fato de ser um dever por si só. 

Para Kant, todo homem é um fim em si mesmo, capaz de se nortear de acordo 

com a máxima do imperativo categórico, posto que, sendo um animal racional, consegue ter 

autodomínio. A vontade humana seria, portanto, uma espécie de causalidade dos seres vivos, 

e liberdade seria propriedade desta causalidade.
87

 

Assim, Kant pensa o ser ético moral como um homem que age de acordo com 

dever, com o imperativo categórico, independente dos fatores externos e em prejuízo à 

vontade subjetiva e o homem imoral, portanto, aquele que inclina-se a quaisquer 

circunstâncias que possam contrariar o dever em si mesmo.
88

 

Dessa forma, Kant coloca que a criatura humana é realmente livre, mas a sua 

liberdade é racional, ou seja, o homem não deve perseguir tão somente o prazer e fugir da dor, 

                                                 
85

 BITTAR, Eduardo C.B. Op. Cit., p. 372. 
86

 Idem, p. 373 
87

 Idem, p. 373 
88

 Idem, p. 374 



56 

 

como a teoria utilitarista defende. Assim, conforme o imperativo categótico de Kant, as 

pessoas devem se comportar de forma tal que a sua conduta possa se transformar numa 

máxima universal. 

Três máximas que identificam o ato realizado por dever como incondicional 

decorrem do imperativo categórico, quais sejam: ―Age como se a máxima de tua ação devesse 

ser erigida por tua vontade em lei universal da Natureza‖; ―Age de tal maneira que trates a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca 

como um meio‖; ―Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para 

todos os seres racionais‖. Dessa forma, a ética será respeitada se cumpridas as três máximas.
89

  

Do kantianismo, decorre a dignidade da pessoa humana, porque o teórico ensina 

que o homem não pode ser tratado como coisa, já que ele decide o que fazer, não agindo tão 

somente por impulso, sendo livre para escolher até mesmo contra a sua vontade, decidindo de 

maneira racional e não instintiva. Trago à baila transcrições dos ensinamentos de Marilena 

Chauí: 

O imperativo não admite hipóteses ("se... então") nem condições que o fariam valer 

em certas situações e não valer em outras, mas vale incondicionalmente e sem 

exceções para todas as circunstâncias de todas as ações morais. Por isso, o dever é 

um imperativo categórico. Ordena incondicionalmente. Não é uma motivação 

psicológica, mas a lei moral interior. O imperativo categórico exprime-se numa 

fórmula geral: Age em conformidade  apenas com a máxima que possas querer que 

se torne uma lei universal. Em outras palavras, o ato moral é aquele que se realiza 

como acordo entre a vontade e as leis universais que ela dá a si mesma.
90

 

Dessa forma, essa teoria kantiana que tratou da dignidade da pessoa humana 

levaria, dentro da realidade deste trabalho, à garantia absoluta do direito à saúde do indivíduo, 

independente das outras questões colocadas no decorrer deste trabalho, sendo necessário e o 

bastante, para que o Judiciário concedesse os insumos, as prescrições médicas. 

 

4.4 Utilitarismo x Kantianismo: uma análise sobre as teorias para uma  

obtenção justa de insumos de alto custo 
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Conforme já explanado, para o utilitarismo, os atos são definidos como bons ou 

maus, corretos ou incorretos, morais ou amorais de acordo com a máximo do ―bem maior para 

o número‖, ou seja, essa teoria busca basicamente classificar a atuação humana de acordo 

com as suas conseqüências. Se a ação resultar na satisfação da coletividade, mesmo que em 

detrimento dos interesses da minoria, ela será considerada positiva. 

Essa corrente filosófica foi bastante mal interpretada exatamente por isso, porque 

não considera a vontade da minoria. Contudo, quando se fala em utilitarismo, não está se 

admitindo o sacrifício do menor grupo sem qualquer pretensão social, mas sim a busca para 

conseguir satisfazer a maior quantidade de pessoas possível.
91

  

Assim sendo, se pensada a obtenção de tratamentos médicos e de medicamentos 

de alto custo em conformidade com a corrente utilitarista, a eficácia do direito à saúde se 

restringiria tão somente aos serviços disponíveis no SUS, determinados pela Administração 

Pública. 

É que esses insumos já foram disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 

através de um planejamento da gestão pública e, portanto, conferidos à população como um 

todo. Dessa forma, não caberia aos cidadãos ajuizar demandas judiciais referentes a qualquer 

serviço de saúde que ultrapassasse aqueles inseridos no rol da nossa política pública sanitária. 

Tanto as cirurgias, quanto os tratamentos médicos, a assistência hospitalar, as próteses e os 

remédios seriam concedidos tão somente de acordo com o definido na tabela do SUS. 

Por conseguinte, os pleitos judiciais referentes a tratamentos não previstos neste 

rol não seriam atendidos, sob o fundamento de que o direito à saúde deve-se voltar tão 

somente às políticas públicas em geral, que abrangem a coletividade, em detrimento de 

interesses de uma ou algumas poucas outras pessoas. 

Ainda pensando dentro dessa corrente ética teórica, as demandas judiciais afetam 

o funcionamento normal das políticas públicas, porquanto impõem a desalocação de recursos 

financeiros para o cumprimento das decisões judiciais. Além disso, essa restrição àqueles 

tratamentos definidos administrativamente poderia malferir o princípio basilar do nosso 

ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade humana. 
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Ao cidadão seria ineficiente o seu pedido perante o Poder Judiciário, não 

importando o seu estado de saúde. Só poderia ter acesso à mínima lista de tratamentos 

conferidos pelo sistema público. Se observada a teoria de forma menos radical, de maneira a 

obedecer o mínimo essencial, poderia ser concedido o provimento jurisdicional de medidas de 

alto custo somente para aqueles em um estado de grave enfermidade e de urgência 

comprovada. 

Já se pensada na efetivação dos direitos sociais referentes ao âmbito da saúde de 

acordo com a teoria filosófica kantiana, o direito à saúde seria absoluto, incondicional e 

independente de quaisquer alegações estatais. Ao Estado caberia tão somente assegurar os 

pleitos autorais, porquanto, havendo prescrição médica, ela seria considerada absoluta e o 

bastante para dar ao demandante o direito ao acesso de quaisquer meios prescritos. 

Nessa corrente, o médico poderia ser visto como uma espécie de entrada certa 

para a obtenção de medidas sanitárias, das mais baratas às mais caras, independente da 

reserva do possível, sempre sob a alegativa de obediência ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Essas decisões tomadas sob forte emoção dos magistrados, convencidos de que o 

direito à saúde e à vida deve ser assegurado pelos recursos públicos, levam a uma catástrofe 

econômica e social.  

Econômica, porque concedem provimento a tutelas desproporcionais e 

irrazoáveis, seja devido à ausência de essencialidade do insumo ou sua inacessibilidade, seja 

devido à ausência de comprovações científicas de que o tratamento e/o remédio realmente são 

eficazes como meio de atingir o famigerado bem-estar individual e coletivo.  

Social, porque, trazendo à tona a problemática do acesso ao direito à saúde da 

coletividade – através das políticas públicas - versus o acesso ao direito à saúde do 

demandante – por meio do Judiciário -, a acessibilidade desse direito por parte dos cidadãos 

ficaria ainda mais difícil, porque o desvio de verbas destinadas aos programas sanitários 

privilegiaria alguns cidadãos em detrimento da generalidade, o que importa, na última das 

hipóteses, afronta ao princípio da isonomia. 

Contudo, o que se pode notar é que nem a falta, tampouco o excesso da 

efetividade dos direitos sociais nas demandas judiciais levam a uma medida justa no plano 
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social e econômico para a distribuição equitativa e universal da saúde assegurada 

constitucionalmente. O excesso da efetividade do provimento juridiscional acarreta mais 

dificuldades de acesso à saúde pela coletividade. A radical negativa às demandas judiciais 

agride o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial.
92

 

Assim, diante da realidade de excessiva judicialização, é imprescindível que haja 

a ponderação entre direitos fundamentais e princípios constitucionais que entram em rota de 

colisão, casos em que os órgãos judiciais precisam proceder a concessões recíprocas entre 

normas ou fazer escolhas fundamentadas. Ainda sob os critérios econômicos, faz-se mister 

que os tratamentos e medicamentos de alto custo sejam conferidos de acordo com a 

capacidade financeira do cidadão que pleiteia o insumo.  

A mais, ante a realidade da escassez de recursos, a alocação de verbas faz-se 

extremamente necessária, porque devem ser atribuídas de acordo com a prioridade de 

necessidades. Assim, é muito mais importante que a Administração Pública promova políticas 

públicas que resguardem a vida do que outras que protejam outros direitos menos urgentes e 

também que o Poder Judiciário dê provimento à demanda judicial quando observado a sua 

essencialidade, bem como a inexistência de insumos previstos pelo SUS que possam servir de 

alternativa eficaz para o alcance do direito à saúde. 

Cabe ressaltar que essas políticas públicas devem ser implantadas racionalmente, 

ou seja, a sua definição deve ser feita depois de um estudo técnico para sondar se os insumos 

sanitários realmente cumprem com o seu papel de efetivação do direito à saúde e se eles se 

fazem essenciais para a promoção da vida condigna. 

Portanto, é certo que a atividade judicial deve garantir moderadamente o direito à 

saúde dos cidadãos, sempre em concordância com todos os interesses em jogo, tanto do 

demandante, quanto da coletividade. O provimento de demandas judiciais como forma de 

suprir a ausência ou insuficiência das políticas públicas, quer através de programas para 

assistência farmacêutica, quer através de programas que insiram uma grande quantidade de 

tratamentos médicos, não pode ser desproporcional ao ponto de conceder insumos 

exorbitantes. 
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Dessa forma, a reserva do possível, a ausência de previsão orçamentária, a 

discricionariedade política, o mínimo existencial, a essencialidade do 

medicamento/tratamento de alto custo, a capacidade econômico-financeira do demandante, a 

inexistência de outros insumos que possam servir de alternativa para o medicamento, a 

comprovação da eficiência medicamentosa, dentre outros, devem ser levados em conta dentro 

do processo de ponderação de valores para se chegar a uma decisão do provimento ou não da 

tutela jurisdicional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A discussão sobre a concretização dos direitos fundamentais sociais pelo Poder 

Judiciário envolve muitas questões, tanto no que tange aos aspectos sociais quanto 

econômicos. Coloca-se o direito à vida e à saúde num contexto de máxima efetividade e, 

portanto, atualmente, quando pleiteadas quaisquer medidas para a efetivação de tais direitos 

fundamentais pelo Poder Judiciário, geralmente, há concessão da tutela jurisdicional, ainda 

que de forma exagerada e desproporcional. 

Não obstante a função do juiz de vigilância da concretização dos direitos 

fundamentais, é necessário que sua atuação seja consciente, em conformidade com o que se 

prega constitucionalmente. 

O desenvolvimento do fenômeno da judicialização do direito à saúde é 

incontestável, decorrente, principalmente, da distorção do conceito da universalidade, e traz 

preocupações quanto aos seus efeitos.  

Não se pode admitir que as demandas judiciais sirvam como arcabouço jurídico 

para conseguir tratamentos e medicamentos de alto custo disponíveis no mercado em 

detrimento da coletividade. O provimento de tutela jurisdicional não pode ser concedido 

discricionariamente, colocando em risco a efetivação do direito à saúde da generalidade.  

Por certo, o trabalho não critica o emprego da via judicial como forma de garantir 

o direito à saúde, porquanto ele tem inegável força normativa constitucional, que dá ao 

cidadão o direito subjetivo e intangível de pleiteá-lo judicialmente.  

O que se preza, contudo, é a definição de critérios que razoabilizem a decisão dos 

magistrados, para que não sejam convencidos por fundamentos apelativos e para que, por 

conseguinte, a concessão de tutela se dê de forma mais justa, razoável e proporcional possível 

como forma de realmente fazer efetivar o direito à saúde universal e igualitariamente.  

Constata-se que a concessão indiscriminada de tutela jurisdicional para obtenção 

de insumos de custo elevado acarreta problemas sociais e econômicos.  

O Estado não tem recursos financeiros infinitos e a demanda de investimentos na 

área da saúde é bem maior do que as verbas disponibilizadas para as políticas públicas. Ainda 
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que tivesse vontade política, um bom gerenciamento dos recursos públicos, um maior 

investimento na área da saúde, seria improvável que o Estado conseguisse tutelar todas as 

demandas dos cidadãos.  

Além disso, o crescimento desse fenômeno incita a desalocação de recursos de 

outras políticas públicas sanitárias para o cumprimento das decisões judiciais. É como se a 

efetivação da saúde de um indivíduo dificultasse a concretização da saúde de outros e, ao 

mesmo tempo, acarretasse diretamente para ele mesmo dificuldades ao acesso à saúde, tendo 

em vista que o demandante continua a ter direito de usufruir das políticas públicas, 

independentemente das ações judiciais que ajuíze contra o Estado. 

Contudo, em que pese as alegações estatais da reserva do possível, do princípio da 

discricionariedade administrativa e da separação de poderes, a necessidade de proteção do 

princípio da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, dos direitos fundamentais 

sociais é concreta. Ainda que haja escassez de recursos públicos, o mínimo essencial deve ser 

conferido ao cidadão e, para que a reserva do possível seja realmente considerada no 

julgamento do caso, faz-se imprescindível a comprovação da escassez de recursos, no intuito 

de evitar que esse fundamento seja utilizado como forma de burlar os deveres estatais de 

assegurar a saúde. 

Assim, quando se discute o fenômeno da judicialização e a efetivação do direito à 

saúde do indivíduo versus da generalidade, não se deve levar ao extremo a máxima da teoria 

utilitarista, tampouco a da teoria kantiana. 

 Isso acontece, porque a primeira corrente preza a satisfação da coletividade em 

detrimento da vontade da minoria, não dando a devida relevância à dignidade da pessoa 

humana. Neste diapasão, a tentativa de obtenção de insumos de alto custo através da via 

judicial seria inócua, sem efeitos, porque, sob o ponto de vista desta teoria, a disponibilização 

de remédios e tratamentos sem previsão na tabela do SUS, que enseja a desalocação de 

recursos das políticas públicas, agrediria o direito à saúde da coletividade e, portanto, seria 

considerada uma decisão injusta e desproporcional. 

Já a segunda corrente, precursora do estudo sobre a dignidade da pessoa humana, 

decidiria de forma bastante radical e individualista, porque privilegiaria em exagero o homem, 

colocando-o como algo absoluto e incontestável, em detrimento do restante das pessoas que 
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formam a coletividade, o que acarretaria uma exacerbação do individualismo, individualismo 

este que não se aproxima dos principais preceitos sociais do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Então, pensando sob a ótica kantiana, os tratamentos e medicamentos de alto custo 

deveriam ser providos, independente da retirada de verbas de outras políticas públicas em 

detrimento da saúde coletiva. 

Portanto, nem a falta, nem o excesso da concretização da saúde por via judicial 

levam a uma boa solução para a realidade social, ou seja, não se pode negar 

imprescindibilidade da proteção da vida condigna e nem mesmo concretizá-la independente 

de todos os detalhes minuciosos envolvidos na situação concreta.  

Dessa forma, vários parâmetros devem ser observados para o julgamento do 

pedido de tutela jurisdicional, tais como, dentre outros, a reserva do possível, a ausência de 

previsão orçamentária, o mínimo existencial, a essencialidade do medicamento e/ou 

tratamento de alto custo, a capacidade econômico-financeira do demandante, a inexistência de 

outros insumos que possam servir de alternativa para o medicamento, a comprovação da 

eficiência medicamentosa, de forma tal que o juiz possa chegar a uma decisão que assegure o 

direito à saúde do indivíduo sem ferir, contudo, o direito à saúde da coletividade. 
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