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RESUMO 

Dentro do universo de direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, o direito à saúde sobressai como um dos que causa 
grande preocupação aos dirigentes estatais. Ainda que hajam consideráveis investimentos na 
área da saúde, a demanda de pacientes em situações de emergência por atendimento hospitalar 
só vem aumentando, e controlar tal situação traduz-se numa tarefa complexa e de difícil 
resolução. Desta forma, é inevitável que se multipliquem, nos tribunais pátrios, ações 
reparatórias contra os entes federativos face à ausência de leitos para pacientes em casos que a 
medicina reputa como aqueles de “alta complexidade” e que precisam de um 
acompanhamento mais próximo. Ao abordar o tema, pretende-se, em suma, buscar respostas 
quanto ao alcance do direito constitucional acima referido na análise da questão e averiguar, 
em sede de ações reparatórias, se, no caso concreto, a pessoa estatal deve ser responsabilizada 
subjetiva ou objetivamente, ou seja, se é necessária ou não a comprovação do elemento 
subjetivo para que haja a responsabilidade civil do Estado. Num primeiro momento, far-se-á 
uma análise geral acerca da responsabilidade civil estatal. Logo após, teceremos algumas 
considerações sobre do direito fundamental à saúde e o seu alcance na questão relacionada à 
falta de vagas em leitos de centros de tratamento intensivo. Por fim, no último capítulo, 
utilizaremos um caso paradigma para se refletir sobre quais são os maiores empecilhos à 
efetivação dos direitos sociais, destacando-se a cláusula da "reserva do possível" e a 
"separação dos poderes", colacionando-se, também, outras decisões judiciais para avaliar 
como o Judiciário tem enfrentado a responsabilidade civil estatal quanto à reparabilidade dos 
danos ocasionados pela omissão do Poder Público. 

Palavras-chave: Responsabilidade civil do Estado. Direito à saúde. Omissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Within the universe of fundamental rights and guarantees established by the Constitution of 
the Federative Republic of Brazil in 1988, the right to health stands out as one of great 
concern to state leaders. Although there are significant investments in health, the demand of 
patients in emergency situations only for hospital care is increasing, and controlling such a 
situation results in a complex and difficult task to resolve. Therefore, it is inevitable the big 
number of reparatory actions against federal entities in the absence of beds for patients in 
cases that medicine considers as those of "high complexity" and which need closer 
monitoring. Focusing the issue, it is intended, in short, to seek answers as to the scope of 
constitutional law, in the above analysis of the issue, in case of reparation actions, if, in this 
case, one state should be held responsible subjectively or objectively , that is, whether or not 
it is necessary to prove the subjective element so that there might exist the liability of the 
state. At first, there should be held an overview about the state liability. Soon after, we will 
verify some considerations on the fundamental right to health and its scope as it relates to the 
lack of openings in beds of intensive care units. Finally, the last chapter, we use a paradigm 
case to reflect on what are the major obstacles to the fulfillment of social rights, especially the 
clause of "possible reserves" and "separation of powers," also checking out some judicial 
decisions on how the judiciary has faced civil liability on the state repairability of damage 
caused by the failure of the government. 
 
Keywords: Liability of the state. Right to health. Omission 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura socioeconômica, é fácil perceber que o Estado, cada vez mais, 

tem encontrado dificuldades para garantir, de forma satisfatória, as condições mínimas de 

existência dos seres humanos. Com efeito, parte do povo continua sem poder gozar de alguns 

direitos que se revelam como fundamentais à vida humana. 

Dentro do universo de direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o direito à saúde sobressai como um 

dos que causa grande preocupação aos dirigentes estatais. 

Ainda que hajam consideráveis investimentos na área da saúde, a demanda de 

pacientes em situações de emergência por atendimento hospitalar só vem aumentando, e 

controlar tal situação traduz-se numa tarefa complexa e de difícil resolução. 

Desta forma, é inevitável que se multipliquem, nos tribunais pátrios, ações 

reparatórias contra os entes federativos face à ausência de leitos para pacientes em casos que a 

medicina reputa como aqueles de “alta complexidade” e que precisam de um 

acompanhamento mais próximo. 

Sabe-se que o direito constitucional à saúde é um direito social fundamental. 

Sendo assim, faz-se necessário destacar que art. 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988 

preceitua que: “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação 

imediata”. Quais as implicações práticas que este dispositivo traz para pacientes em estado de 

urgência? 

O que se vê hoje no cenário nacional é um verdadeiro desrespeito à dignidade da 

pessoa humana, pois várias pessoas tem morrido nos corredores dos estabelecimentos 

hospitalares sem receber, às vezes, por vários dias, qualquer tratamento médico, 

especialmente aqueles que estão em circunstância emergencial devido à gravidade do quadro 

clínico e que precisam, assim, de um monitoramento constante. 

Ao abordar o tema, pretende-se, em suma, buscar respostas quanto ao alcance do 

direito constitucional acima referido na análise da questão e averiguar, em sede de ações 

reparatórias, se, no caso concreto, a pessoa estatal deve ser responsabilizada subjetiva ou 
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objetivamente, ou seja, se é necessária ou não a comprovação do elemento subjetivo para que 

haja a responsabilidade civil do estado. 

Apesar de se tratar de tema recorrente em matéria constitucional, cível e 

administrativa, continua aberto e longe de ser exaurido, não obstante as constantes mudanças 

que ocorrem no mundo moderno, instigando novas especulações devido à repercussão geral 

que a matéria encerra e a relevância jurídica e social que o assunto desperta. 

Num primeiro momento, far-se-á uma análise geral acerca da responsabilidade 

civil do Estado. Logo após, teceremos algumas considerações sobre do direito fundamental à 

saúde e o seu alcance na questão relacionada à falta de vagas em leitos de centros de 

tratamento intensivo. Por fim, no último capítulo, utilizaremos um caso paradigma para se 

refletir sobre quais são os maiores empecilhos à efetivação dos direitos sociais, destacando-se 

a cláusula da "reserva do possível" e a "separação dos poderes", colacionando-se, também, 

outras decisões judiciais para avaliar como o Judiciário tem enfrentado a responsabilidade 

civil estatal quanto à reparabilidade dos danos ocasionados pela omissão do Poder Público. 

Através das explanações que aqui estarão contidas, buscar-se-á o estímulo à 

reflexão quanto à responsabilidade estatal no tratamento da questão, contribuindo, ainda, para 

que haja a tutela adequada do direito social à saúde na perspectiva constitucional do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL LATO SENSU 

 

Antes de adentrar propriamente na temática de responsabilidade civil do Estado, é 

necessário pontuar os principais conceitos, fundamentos e a evolução histórica pela qual a  

responsabilidade civil em sentido amplo passou até chegar nos dias atuais. 

Neste sentido, podemos salientar que inicialmente, nos primórdios da civilização, 

não existia algo bem organizado em termos de responsabilização. Havia uma verdadeira 

vingança coletiva, que se caracterizava como uma reação coletiva do grupo contra um 

determinado agressor pela ofensa a um de seus integrantes. 

Posteriormente, já sob a égide da famosa Lei de Talião, evoluiu-se para uma 

reação individual, isto é, a vingança privada. Os homens "faziam justiça com as próprias 

mãos", guiados, à época, pelas fórmulas do "olho por olho, dente por dente" e  "quem com 

ferro fere, com ferro será ferido". O poder público somente intervinha para coibir abusos e 

declarar como deveria ser usado o direito de retaliação pela vítima1. É neste período que 

surgem as primeiras raízes da responsabilidade objetiva, aquela que não depende da culpa. 

Somente com a Lex Aquilia de damno que passou a ser estabelecida a reparação 

pecuniária do dano em razão do valor da coisa, impondo-se, ainda,  pela primeira vez, a 

comprovação da culpa como fundamento da responsabilidade, ou seja, o dano era agora 

atribuído à conduta culposa do agente. Se o ofensor procedesse sem culpa, ficaria 

completamente isento de qualquer ônus.  

Foi neste momento que foram lançadas as bases da responsabilidade 

extracontratual, caracterizada como aquela em que não há vínculo anterior entre as partes 

através de uma relação obrigacional ou contratual. Maria Helena Diniz, com a clareza que lhe 

é peculiar, conclama: 

[...] responsabilidade extracontratual ou aquiliana, se resultante do inadimplemento 
normativo, ou melhor, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz (CC, 
art. 927), visto que não há vínculo anterior entre as partes, por não estarem ligadas 
por uma relação obrigacional ou contratual. A fonte dessa responsabilidade é a 

                                                 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, v.7, págs. 26 e 27.  
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inobservância da lei, ou melhor, é a lesão a um direito, sem que entre o ofensor e o 
ofendido preexista qualquer relação jurídica.2 

É importante salientar que até aquele momento não havia nítida distinção entre a 

responsabilidade civil e penal. Tal diferenciação só passou a ficar clara na Idade Média com a 

estruturação da ideia de dolo e de culpa stricto sensu, em especial, após a promulgação do 

Código Civil napoleônico de 1804, que, além de separar a responsabilidade contratual da 

extracontratual e a civil da penal, cristalizou de vez a ideia de culpa como seu maior 

fundamento, influenciando o conteúdo do Direito Civil de diversas nações ocidentais. 

Apesar da preciosa contribuição da lei aquiliana sobre a necessidade de 

comprovação do elemento subjetivo para a responsabilização do agente causador do dano, 

viu-se empós que em alguns casos a mesma demonstrava ser insuficiente, pois na 

responsabilidade subjetiva a prova da culpa do agente é necessária para que surja o dever de 

reparar. Destarte, nos casos, por exemplo, dos acidentes com veículos automotores e acidentes 

de trabalho, que aumentaram significativamente após as revoluções industriais, como poder-

se-ia fazer prova do elemento subjetivo?  

Neste interregno aumentaram os perigos à vida e à saúde humana, o que levou a 

uma reformulação da referida teoria, que pregava apenas a responsabilidade com culpa, para 

que estes riscos pudessem ser garantidos dentro de um processo de humanização. 

Entrementes, foi preciso haver uma objetivação da responsabilidade, uma vez que 

nesses casos deveria haver a proteção jurídica da pessoa humana, em particular dos 

trabalhadores e das vítimas de acidentes, salientando-se a ideia de que todo dano deve ter um 

responsável. Sendo assim, a noção de que todo risco deve ser garantido passou a permear o 

pensamento jurídico como fundamento da responsabilidade ao lado da culpa. Tal evolução foi 

de grande serventia, pois na teoria do risco prescinde-se da comprovação da culpa, 

contentando-se com a simples prova de que o prejuízo decorreu do exercício da atividade para 

que o dano possa ser indenizado. 

Neste sentido, é necessário ressaltar que o Novo Código Civil, instaurado pela Lei 

nº 10.406/2002, adotou ambas as teorias, conforme o prescrito em seu artigo 927: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187)3, causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

                                                 
2 Idem Ibidem, p. 146. 
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

  Houve, também, um avanço contundente na temática em comento, quando 

passou-se a estender a responsabilidade de certa pessoa, por presunção de culpa, por fatos de 

terceiros pelos quais o imputado responde, estabelecendo-se uma verdadeira solidariedade. 

Para exemplificar, vê-se no art. 932 do CC que os pais são responsáveis pelos filhos menores 

que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; o empregador ou comitente responde 

por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 

razão dele. Hoje, pelo dispositivo legal supra referido e por outras normas do mesmo estatuto, 

percebe-se que tais pessoas, mesmo que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos 

praticados por terceiros, consagrando-se, assim, a responsabilidade civil objetiva. 

A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco, onde é irrelevante a 

perquirição se a conduta do causador do prejuízo é culposa ou dolosa, uma vez que bastará a 

existência de nexo causal entre o dano sofrido pela vítima e a ação/omissão do agente para 

que nasça o dever de indenizar.  

Sabe-se que, atualmente, a doutrina tem sido imprecisa quanto à caracterização 

dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil. No entanto, pode-se 

destacar três fatores que devem existir para o perfazimento desta: a ação, o dano e o nexo de 

causalidade. 

A conduta causadora do dano traduz-se numa ação, comissiva ou omissiva, 

qualificada juridicamente, isto é, aquele ato que pode ser lícito ou ilícito, haja vista que, a luz 

do que já foi dito anteriormente, o direito civil brasileiro acolheu, ao lado da culpa, o risco 

como fundamento da responsabilidade. A regra básica é que a obrigação de indenizar advém 

da prática de condutas ilícitas, através de ações ou omissões culposas, ou ainda pelo 

descumprimento de uma obrigação assumida, caso em que se configura a responsabilidade 

contratual, nos termos do art. 389 do CC/20024. Todavia, há situações em que o dever de 

reparar pode recair sobre aquele que procedeu de acordo com a legislação vigente, 

                                                                                                                                                         
3 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
4 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
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fundamentado-se na teoria do risco. É o caso do art. 931 do Código Civil, que assim aduz: 

"ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em 

circulação." 

Já o dano, hodiernamente, consiste numa perda patrimonial, mas também pode 

apresentar-se como um prejuízo de ordem moral, traduzido, por exemplo, no sofrimento 

psíquico da pessoa: as dores sentimentais, a tristeza, a frustração, a perda da paz de espírito, 

ou seja, tudo o que abala a tranquilidade pessoal, provocando a diminuição no gozo do 

respectivo direito por ela.5  

Enquanto isso, o nexo de causalidade é o liame/vínculo que deve existir entre a 

ação e o dano, sem o qual não haverá responsabilidade civil. Ressalte-se, ainda, que será 

necessária a inexistência de quaisquer das causas excludentes de responsabilidade: o fato 

exclusivo da vítima ou de terceiro, a força maior e o caso fortuito.6 

Por fim, pode-se tentar estabelecer um conceito para responsabilidade civil. Caio 

Mário da Silva Pereira, com a maestria e o brilhantismo que lhe são próprios, assim a define: 

A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade abstrata do dano 
em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. Reparação e 
sujeito passivo compõem o binômio da responsabilidade civil, que então se enuncia 
como o princípio de subordina a reparação à sua incidência na pessoa do causador 
do dano. Não importa se o fundamento é a culpa, ou se é independente desta. Em 
qualquer circunstância, onde houver a subordinação de um sujeito passivo à 
determinação de um dever de ressarcimento, aí estará a responsabilidade civil.7 

Já Serpa Lopes8 a conceitua como "a obrigação de reparar um dano, seja por 

decorrer de uma culpa ou de uma outra circunstância legal que a justifique, como a culpa 

presumida, ou por uma circunstância meramente objetiva". Define-se, então, a 

responsabilidade civil como o disciplinamento legal de uma determinada relação, seja ela 

contratual ou extracontratual, onde há dano moral e/ou patrimonial sofrido por terceiros 

advindo de uma conduta lícita ou ilícita,  exigindo-se a reparação do prejuízo pelo agente 

causador do dano ou pelo responsável nos termos da lei. 

                                                 
5 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, págs. 18 e 19. 
6 Art. 393 do CC/2002: "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado." 
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 17. 
8 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, v. 5, 
págs. 188 e 189. Apud  DINIZ, Maria Helena. Op. Cit., p. 50.  
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Quais são, então, os requisitos para que haja a responsabilização civil do Estado? 

As premissas da responsabilidade estatal também estão assentadas no Código Civil? Estas e 

outras questões serão abordadas no tópico seguinte. 

 

2.1 Evolução da responsabilidade civil do Estado 

 

Sabe-se que o estudo da responsabilidade da figura estatal passou por diversos 

momentos na história até chegar em sua atual configuração jurídica. Sendo assim, deve-se 

ressaltar que não foi sempre que existiu a possibilidade de responsabilização do ente estatal 

por seus atos. Outrora, não se concebia a ideia de que as pessoas físicas pudessem ser 

indenizadas por danos ocasionados pelo Estado. Nessa senda, faz-se imperioso traçar um 

breve escorço histórico quanto à evolução da temática, destacando-se algumas teorias que 

surgiram para explicar o assunto referido. 

 

2.1.1 A Irresponsabilidade do Estado 

 

Até meados do século XIX, quando ainda vigorava o liberalismo, prevaleceu no 

mundo ocidental a ideia de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos 

praticados por seus agentes. Esta forma de pensar atingiu maior notoriedade nos regimes 

absolutistas, uma vez que acreditava-se que o rei não cometia erros, tese consubstanciada na 

parêmia "the king can do no wrong", conforme os ingleses, ou "le roi ne peut mal faire", 

segundo os franceses.  

Com o surgimento do Estado de Direito, não demorou muito para que a teoria 

fosse totalmente superada. A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso, com fulcro na 

ideia de intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar danos e ser 

responsabilizado por estes, foi abandonada, pois passaram a lhe ser atribuídos os direitos e 

deveres comuns às pessoas jurídicas9. 

                                                 
9 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo . 21. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2009, p. 522. 
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Com efeito, foi a partir do nascimento deste modelo político-jurídico que a figura 

estatal passou a ficar submetida ao império da lei; houve também a divisão dos poderes 

através da separação harmônica e independente do Legislativo, Executivo e Judiciário; e a 

formação de um elenco de direitos individuais10. 

A este respeito, são bastante elucidativas as palavras do mestre Canotilho: 

[...] conquista lenta, mas decisiva do Estado de Direito, a responsabilidade estadual 
é, ela mesma, instrumento de legalidade. É instrumento de legalidade, não apenas no 
sentido de assegurar a conformidade ao direito dos actos estaduais: a indenização 
por sacrifícios autoritariamente impostos cumpre uma outra função ineliminável no 
Estado de Direito Material - a realização da justiça material.11  

Ao ser estabelecido que todas as pessoas, sejam elas de Direito Privado ou de 

Direito Público, ficassem sujeitas a uma ordenação jurídica, passou-se a restar caracterizado, a 

partir deste momento, o dever de umas e outras, sem quaisquer distinções, de responderem 

pelos comportamentos danosos ao direito alheio em que incorressem.12 

 Portanto, nos tempos hodiernos o direito positivo já tem admitido a 

responsabilização civil do Estado pelos danos que seus prepostos causem a terceiros. Os 

últimos países que abandonaram a teoria em comento foram a Inglaterra, por meio do Crow 

Proceeding Act em 1947, e os Estados Unidos da América, com o Federal Tort Claim Act de 

1946. 

 

2.1.2  Teorias da Responsabilidade com culpa e da Culpa Administrativa  

 

Há muita divergência entre os autores quanto à classificação das teorias que 

surgiram para embasar a doutrina da responsabilidade civil do Estado. Tentar-se-á fornecer as 

bases conceituais de cada uma destas, traçando-se um paralelo para se refletir sobre as 

contribuições trazidas pelas mesmas no estudo da matéria em questão. 

                                                 
10 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, págs. 
112 e 113. 
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O problema da responsabilidade do Estado por actos lícitos. 
Coimbra: Livr. Almedina, 1974, p. 13. Apud  DINIZ, Maria Helena. Op. Cit., págs. 658 e 659. 
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 989. 
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Também chamada por alguns doutrinadores de teoria civilista da culpa, a 

responsabilidade com culpa baseia-se na distinção entre dois tipos de atividade estatal: os atos 

de império e os atos de gestão. Nos primeiros não poderia haver responsabilização estatal, 

pois estes estariam regidos por normas tradicionais de direito público, comumente protetivas 

da figura estatal13, realizados, ainda, sob o manto do exercício de sua soberania. Somente nos 

segundos, quando o Estado procede em situação de igualdade com os particulares14, sob as 

regras de direito privado, é que seria possível obter a reparação dos atos lesivos estatais.  

Surgindo com o intuito de abrandar a antiga ideia de irresponsabilidade do 

monarca por prejuízos causados a terceiros, não demorou muito para que a aludida teoria 

fosse completamente abandonada. A uma, pela dificuldade em diferir o iure gestionis do iure 

imperii, pois em ambas as hipóteses o administrado poderia restar lesado pelo ente estatal e 

precisaria ser reparado por isso, para que houvesse o restabelecimento do equilíbrio. A duas, 

porque a jurisprudência, procurando distinguir as faltas do agente atreladas à função pública 

das faltas dissociadas de sua atividade, acabou criando diversas dúvidas e confusões na 

interpretação do caso concreto.15  

No que concerne à teoria da Culpa Administrativa, através dela foi dada grande 

contribuição no estudo da matéria, pois nela não há a necessidade de identificar uma culpa 

individual, ou seja, o lesado não precisaria nomear o agente causador do dano. Tem raízes no 

ensinamento dos franceses da denominada faute de service, que seria a culpa do serviço ou a 

"falta de serviço". Em suma, bastava-se comprovar a falha do serviço em uma de suas três 

facetas: o mau funcionamento deste, sua inexistência ou seu retardamento. Desta forma, o 

ofendido tem direito à reparação não apenas quando houver culpa do funcionário, mas 

também quando ocorrer prejuízo em razão de culpa anônima do serviço público, culpa 

administrativa ou acidente administrativo. 

Em alguns casos, revela-se ser uma tarefa difícil, as vezes intransponível, a 

comprovação da culpa administrativa estatal, ou ainda, a demonstração de que o serviço 

operou-se abaixo dos padrões devidos. Nesta situação específica tem-se transferido para o 

Estado o ônus probatório de que a prestação do serviço funcionou regularmente, de forma 

                                                 
13 FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit., p. 522. 
14 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo . 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 563. 
15 LAUBADÈRE, André. Manuel de Droit Administratif . Paris: L.G.D.J, 1976, p. 127. Apud  FILHO, José dos 
Santos Carvalho. Op. Cit., p. 523. 
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normal e correta, sem o que não conseguirá elidir a presunção de culpa e afastar a sua 

responsabilidade.16  

Neste espeque, impende ressaltar que para vários juristas a responsabilidade do 

Estado fundada na teoria francesa da "falta de serviço" não é modalidade de responsabilidade 

objetiva. Com efeito, para que nasça o dever de indenizar, o lesado tem o ônus de provar a 

culpa administrativa, ou seja, a ausência do serviço devido à sua defeituosa prestação, não 

funcionamento ou tardio funcionamento. Trata-se, indubitavelmente, de responsabilidade 

subjetiva por que baseada na culpa (ou dolo), portanto ligada à uma omissão culposa ou 

dolosa estatal.17 

Neste sentido, é salutar transcrever a lição do professor Celso Antônio Bandeira 

de Mello: 

é muito provável que a causa deste equívoco, isto é, da suposição de que a 
responsabilidade pela faute de service seja responsabilidade objetiva, deva-se a uma 
defeituosa tradução da palavra faute. Seu significado corrente em Francês é o de 
culpa. Todavia, no Brasil, como de resto em alguns outros países, foi 
inadequadamente traduzida como "falta" (ausência), o que traz ao espírito a ideia de 
algo objetivo.18 

 

2.1.3 A teoria do Risco e a Responsabilidade Objetiva 

 

Talvez a evolução mais importante do pensamento relacionado à responsabilidade 

civil do Estado se deu com o desenvolvimento da teoria da responsabilidade objetiva. 

Esta forma de responsabilidade prescinde da verificação dos elementos subjetivos 

(culpa ou dolo) em relação ao fato danoso. Para configurá-la basta o nexo causal entre a ação 

e o evento danoso. Por conseguinte, ela incide tanto em decorrência de comportamentos 

lícitos como também naqueles dotados de ilicitude.  

Após perceber-se que a figura estatal era política e economicamente mais 

poderosa que o administrado, inclusive com maiores prerrogativas, tornou-se facilmente 

                                                 
16 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 241 
e 242.  
17 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, v.2, págs. 482 e 483. Apud  Mello, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit., p. 993. 
18 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit., p. 994. 
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perceptível que o indivíduo, mesmo que protegido por inúmeras normas jurídicas, detém uma 

posição de subordinação. Sendo assim, é injusto que, diante de danos ocasionados pela 

atividade estatal, tivesse ele que se esforçar arduamente para conquistar o direito de ser 

indenizado.  

Nesta senda, apresentou-se razoável deslocar para o Estado a responsabilidade 

sobre o risco que é inerente à sua atividade. Estas são as premissas da teoria do risco, que 

alguns doutrinadores, dentre os quais Hely Lopes Meirelles19, a distinguem em duas 

modalidades, a saber: a do risco administrativo e a do risco integral. Na primeira, não há 

responsabilidade civil genérica, pois aplicam-se as causas excludentes da responsabilidade do 

Estado, quais sejam: fato exclusivo da vítima ou de terceiros, o caso fortuito e a força maior. 

Saliente-se que, se houver culpa parcial do lesado para a ocorrência do dano, o ente estatal 

terá uma atenuação na sua obrigação de indenizar. Já na segunda, não se admitem as hipóteses 

de exclusão da responsabilidade referidas, portanto, a responsabilidade sequer depende do 

nexo de causalidade. É claro que a teoria do risco integral, espécie radical da teoria do risco, 

só é aplicada em situações raríssimas e excepcionais.20  

O ordenamento jurídico brasileiro acolheu a teoria da responsabilidade objetiva, 

com fundamento no risco administrativo, em face das condutas lesivas do Estado. É o que se 

pode apreender da leitura respectiva dos artigos 43 do Novo Código Civil e 37, §6º, da 

Constituição Federal de 1988, que possuem redação semelhante, in litteris: 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado 
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou 
dolo. 

Art. 37, §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

É imperioso apresentar uma discussão doutrinária sobre a interpretação dos 

dispositivos acima descritos. Estes se aplicariam apenas às condutas comissivas, ou não há 

empecilho para que estejam também abrangidos pelas normas em destaque os 

comportamentos omissivos?  

                                                 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 623.  
20 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. Cit., págs. 243 e 244. 
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Esta dissidência ocorre entre os intérpretes desde a vigência do Código Civil de 

1916, que era o diploma legislativo regulador da responsabilidade do Estado. O art. 15 da 

antiga lei civil tinha os seguintes termos:  

Art. 15. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos 
de seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de 
modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito 
regressivo contra os causadores do dano. 

A menção de expressões como  "proceder de modo contrário a lei" ou "faltar a 

dever legalmente prescrito" revelam que a responsabilidade civil não se configuraria diante de 

fatos lícitos, mas, contrariamente, apenas perante atos culposos. Por consequência, a norma 

exigia a prova da culpa.21 

Somente a partir da Constituição Federal de 1946 que foi consagrada a teoria da 

responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do seu art. 194: "as pessoas jurídicas de 

direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa 

qualidade causem a terceiros." Como se vê, neste dispositivo já não se exige a perquirição do 

fator culpa. 

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou por omissão e 

que os danos advindos de fatos comissivos podem ser gerados por conduta culposa ou não. 

Apenas para efeito de ilustração da possibilidade de danos serem ocasionados por omissão 

estatal, exemplifique-se o caso de deslizamento das casas localizadas nas encostas, 

principalmente, no período de chuvas. Neste caso, a Administração não deveria permitir, 

máxime em função de seu poder de polícia fiscalizatório, que houvesse construções em áreas 

potencialmente suscetíveis de desabamento.  

Destaque-se, entretanto, que não é toda omissão que se traduz em fato gerador da 

responsabilidade civil estatal. Os pressupostos que devem estar presentes para que haja 

responsabilidade objetiva do ente estatal são: o fato administrativo, o dano e o nexo de 

causalidade. 

O professor Celso de Mello22, já anteriormente citado, argumenta que a 

responsabilidade por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito e que, 

portanto, seria modalidade de responsabilidade subjetiva. O nobre doutrinador parte da 
                                                 
21 FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit., p. 525. 
22 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit., págs. 1003 e 1004. 
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premissa de que não há conduta ilícita do Estado, a não ser do particular, que não seja 

proveniente de culpa em alguma de suas três facetas (negligência, imprudência ou imperícia) 

ou do propósito deliberado de violar a norma constituinte da obrigação (dolo). Estes seriam, 

consequentemente, elementos presentes na responsabilidade subjetiva.  

Neste sentido, o autor diz, também, que se o Estado não agiu, não pode ser ele o 

autor do dano. Desta forma, só faria sentido responsabilizá-lo quando houvesse 

descumprimento do seu dever legal de impedir a ocorrência do dano.  

Por fim, sustenta que a palavra "causarem" inserida no §6º, do art. 37 da CF/88 só 

se refere a atos comissivos. Afirma, então, que nos fatos omissivos não se pode dizer que o 

Estado causou o dano, pois a "[...] sua omissão ou deficiência haveria sido condição do dano, 

e não causa. Causa é o fator que positivamente gera um resultado. Condição é o evento que 

não ocorreu, mas que, se houvesse ocorrido, teria impedido o resultado."23 

O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou no julgamento do Recurso 

Especial nº 721.439 o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade civil estatal 

por comportamentos omissivos, é necessária a comprovação da omissão culposa24. Destarte, 

acabou acolhendo a conclusão doutrinária exposta no parágrafo anterior. 

Em oposição, João Agnaldo Donizeti Gandini e Diana Paola da Silva Salomão 

adotam posicionamento contrário no trabalho intitulado de "A responsabilidade civil do 

Estado por conduta omissiva". Os autores partem da ideia de que a Carta Constitucional, no 

artigo supra citado, não distinguiu as duas condutas, quando poderia tê-lo feito. Assim sendo, 

sustentam que o vocábulo "causarem" deve ser entendido como "causarem por ação ou 

omissão". Aduzem, então, que como a teoria da responsabilidade objetiva já existia desde a 

Constituição de 1946, não faz sentido o legislador constitucional de 1988 limitar a aplicação 

do dispositivo em questão apenas aos comportamentos comissivos. Ao invés de haver a 

evolução do instituto, estar-se-ia recuando no tempo, sem quaisquer fundamentos políticos ou 

jurídicos para tanto.25 

                                                 
23 Idem Ibidem, p. 1004. 
24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 721.439. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relatora: Ministra Eliana Calmon. Publicação: 31/08/2007. 
25 GANDINI, João Agnaldo Donizeti; SALOMÃO, Diana Paola da Silva. A responsabilidade civil do Estado 
por conduta omissiva. Sítio eletrônico do Jus Navigandi. Disponível em: < 
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Particularmente, entendemos que a norma constitucional em destaque não 

estabeleceu qualquer diferenciação entre atos comissivos ou omissivos para a aplicação da 

teoria da responsabilidade objetiva. Parece-nos, por conseguinte, adequado estender a 

abrangência do dispositivo para as duas modalidades de conduta, principalmente nos casos em 

que possa haver uma presunção de culpa em desfavor do Estado.  

Na mesma linha de raciocínio, Celso Ribeiro Bastos entende que o dispositivo 

constitucional que consagra a responsabilidade objetiva da figura estatal não cogita sobre o 

elemento subjetivo da culpa entre o dano e o comportamento que o provocou.26 

Por derradeiro, como foi dito, o Estado pode causar diversos danos por meio de 

condutas omissivas. Quando permanece inerte no dever de cumprir algumas de suas 

obrigações, o Poder Público pode contribuir para a ocorrência de vários prejuízos aos 

administrados. Um dos deveres do Estado brasileiro é o de assegurar que os direitos 

fundamentais, de fato, concretizem-se no seio da sociedade brasileira como garantia mínima 

de uma vida digna, pois sabe-se que muitos direitos essenciais à pessoa humana ainda se 

encontram em situação de penumbra, somente no plano ideal. Dentre os diversos direitos 

fundamentais que o nosso ordenamento jurídico-constitucional assegura, encontra-se o direito 

social à saúde, acerca do qual far-se-á alguns apontamentos no capítulo posterior. 

 

3  ANÁLISE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

Antes de serem explanados o conceito, as características e o tratamento 

constitucional, incluindo-se as previsões legais sobre o direito em questão, faz-se necessário 

que se abordem, ainda que brevemente, devido à complexidade da matéria, algumas questões 

relacionadas aos direitos fundamentais. Buscar-se-á estabelecer suas bases conceituais e como 

a sua evolução influenciou para que atualmente sejam considerados fontes de preocupação 

constante dos dirigentes estatais. 

                                                                                                                                                         
http://jus.com.br/revista/texto/4365/a-responsabilidade-civil-do-estado-por-conduta-omissiva/2> Acesso em: 22 
mar. 2012.  
26 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo . 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
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3.1 Os direitos fundamentais: breves considerações 

 

A positivação dos direitos fundamentais em cartas constitucionais e em diplomas 

legislativos não foi algo conquistado de forma pacífica. No curso da história, várias foram as 

lutas sociais para que os direitos básicos do homem fossem reconhecidos e colocados como 

normas imprescindíveis e obrigatórias nos ordenamentos jurídicos. 

Neste sentido, deve-se salientar a importância pioneira do cristianismo, por meio 

da religião e da filosofia, em influenciar, de forma considerável, a corrente de pensamento 

filosófico jusnaturalista. Destarte, foi através das concepções trazidas pelo jusnaturalismo que 

pregou-se a ideia de que o ser humano, pelo simples fato de sua existência, é titular de direitos 

imanentes, naturais e inalienáveis. Não é à toa que esta fase costuma ser denominada de "pré-

história" dos direitos fundamentais.27  

Com efeito, a justificativa religiosa de que o homem foi criado por um Deus único 

e transcendente, à sua imagem e semelhança, remete-nos às teses de unicidade e de igualdade 

de todos os homens perante este Deus. O pensamento cristão foi de importância ímpar na 

gênese dos direitos básicos da raça humana. 

De particular relevância foram os ensinamentos de São Tomaz de Aquino que, 

além de seguir a concepção cristã da igualdade dos homens perante Deus, professava a 

existência de duas ordens distintas formadas, respectivamente, pelo direito natural, como 

expressão da natureza racional do homem, e pelo direito positivo, sustentando, ainda, que a 

desobediência ao direito natural por parte dos governantes poderia justificar, em casos 

extremos, o exercício do direito de resistência pelo povo.28 

Revela-se fundamental, entretanto, salientar, por meio de uma análise crítica, que 

as diversas concepções filosóficas e humanísticas surgidas em diferentes épocas não são 

suficientes para explicar a perspectiva revolucionária dos direitos fundamentais. Apesar de 

                                                 
27 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 45.  
28 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1995, p.30. Apud 
SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 46. 
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suas valiosas contribuições, sabe-se que não há como se definir um momento histórico 

específico para ilustrar o nascimento dos direitos inerentes à pessoa humana.  

José Afonso da Silva chega a afirmar que o pensamento cristão que vigorava no 

século XVIII era favorável à opressão jurídica e econômica exercida pelas classes 

privilegiadas, umas vez que o clero apoiava a monarquia absolutista, oferecendo, inclusive, 

substrato ideológico para a tese da origem divina do poder, desfavorecendo o aparecimento de 

uma declaração de direitos do homem.29 

Desta forma, torna-se mais plausível abordar o desenvolvimento dos direitos 

individuais sob a ótica específica de cada período vivenciado, pois os mesmos foram 

desenhados em contextos históricos distintos. 

A despeito do dissídio patente sobre a origem dos direitos fundamentais, dois 

momentos são de relevância transcendental no estudo da matéria: a Declaração francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Constituição America de 1787. Já o jurista 

Fábio Konder Comparato30 reputou à Declaração de Direitos do povo da Virgínia de 1776 o 

registro formal do nascimento dos direitos humanos na História, conforme o prescrito em seu 

art. 1º: 

todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, e 
possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, não 
podem, por nenhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade; 
nomeadamente a fruição da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir a 
propriedade de bens, bem como de procurar e obter a felicidade e a segurança. 

A Declaração Francesa e a Carta Americana sofreram influência incontestável dos 

ideais iluministas, especialmente de Rousseau e Montesquieu, com a consagração do princípio 

democrático e da teoria da separação dos poderes. Foi a primeira vez que os direitos naturais 

do homem foram acolhidos e positivados com status de direitos fundamentais 

constitucionais.31 

Neste ínterim, surgem algumas indagações. Como se pode conceituar os direitos 

fundamentais? As expressões "direitos fundamentais do homem", "direitos humanos", 

                                                 
29 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 173. 
30 KOMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 50. 
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 50. 



25 
 

"direitos naturais", "direitos públicos subjetivos", "liberdades públicas" possuem os mesmos 

significados? 

O professor Uadi Lammêgo Bulos, com perspicácia e clareza, traz a seguinte 

definição: 

Direitos fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e 
institutos inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, 
livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição 
econômica ou status social.32  

Não há na doutrina consenso na esfera conceitual e terminológica quanto ao 

significado e o conteúdo de cada termo utilizado. Esta diversidade semântica encontra-se, 

alhures, presente no texto constitucional, quando se utilizam termos distintos para se referir 

aos direitos fundamentais. A nossa Carta Magna traz expressões como: a) direitos humanos 

(art. 4º, II); b) direitos e garantias fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, §1º); c) 

direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, LXXI) e d) direitos e garantias individuais (art. 

60, §4º, IV). 

Forçoso se faz reconhecer que algumas das expressões citadas anteriormente 

apresentam, com maior ou menor intensidade, uma verdadeira insuficiência no que atine à sua 

abrangência, pois acabam denotando apenas categorias específicas do gênero direitos 

fundamentais.33 

Em que pese a desnecessidade de serem construídas, no presente trabalho, as 

definições de cada uma das expressões apontadas, é imperioso que se faça, pelo menos, a 

diferenciação entre "direitos fundamentais" e "direitos humanos". Os primeiros dizem respeito 

aos direitos do homem reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo 

de determinado Estado, ou ainda, nas felizes palavras de Canotilho, aqueles "jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente."34 Já os segundos guardam 

relação com os documentos jurídicos internacionais, independentemente de sua vinculação 

                                                 
32 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 404. 
33 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., págs. 176 e 177. 
34 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: 
Edições Almedina, 2003, p. 393. 
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com determinada ordem constitucional, aspirando-se a um caráter inequívoco de 

universalidade e atemporalidade.35 

Não obstante esta distinção, não há falar em incompatibilidade entre ambas as 

expressões. As mesmas referem-se a posições jurídicas essenciais à condição humana. 

Destarte, a expressão "direitos fundamentais do homem" talvez seja a mais adequada para o 

estudo da matéria, na medida em que é reservada para designar, no nível de direito positivado, 

aquelas prerrogativas e instituições que se concretizam em garantias de uma convivência 

livre, igual e digna de todas as pessoas.36 

Além disso, ao se utilizar o qualificativo "fundamentais", ficam abrangidos todos 

aqueles direitos e garantias sem os quais a pessoa humana não sobrevive. Já a expressão "do 

homem" quer transmitir que os direitos fundamentais devem ser reconhecidos a todos, sem 

quaisquer distinções; não apenas formalmente, mas, principalmente, concreta e materialmente 

efetivados.37 

Pode-se elencar, no mínimo, quatro características dos direitos e garantias 

fundamentais previstos na Carta Suprema: historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade 

e irrenunciabilidade. 

A historicidade diz respeito à evolução histórica pela qual eles passam para seu 

surgimento, modificação e até desaparecimento. Portanto, derivam-se de um longo processo 

evolutivo, ampliando-se ou limitando-se a depender das circunstâncias presentes em um 

determinado período. 

A inalienabilidade está intimamente ligada à indisponibilidade. Desta forma, os 

direitos em questão são intransferíveis; ou seja, os seus titulares não podem vendê-los, 

máxime considerando-se sua completa ausência de conteúdo econômico. 

No que concerne à imprescritibilidade, tem-se que os direitos em comento não 

deixam de existir pelo decurso do tempo, nem deixam de ser exigíveis. Por serem direitos 

                                                 
35 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. vol. IV. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 51. Apud 
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Op. Cit., p. 393. 
36 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. et al. Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema. 
Sevilla in: Publicaciones de la Universidade de Sevilla, 1979. Apud  SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 178. 
37 SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 178. 
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personalíssimos, estarão sempre sendo exercidos e, portanto, não há intercorrência temporal 

da falta de seu exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. 

Por fim, o caractere da irrenunciabilidade designa o fato de que eles podem até 

deixar de serem exercidos, mas nunca se admite que sejam renunciados. 

Influenciados com os ideais sobrevindos do Iluminismo, os revolucionários 

franceses desenvolveram, no século XVIII, a fórmula genérica que tinha como lema a defesa 

da "igualdade, liberdade e fraternidade". Foi a partir deste momento que os direitos materiais 

passaram a se manifestar em gerações sucessivas, para traduzir o conteúdo substancial 

referente àqueles postulados. 

Neste contexto, surgiu a teoria da geração de direitos, de autoria do jurista tcheco 

Karel Vasak. Paulo Gustavo Gonet Branco afirma que "esta distinção entre gerações de 

direitos fundamentais é estabelecida apenas com o propósito de situar os diferentes momentos 

em que esses grupos de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela ordem jurídica."38 

Os direitos de primeira geração do final do século XVII são aqueles pautados na 

liberdade individual, a saber, os direitos civis e políticos.  Estes são traduzidos em postulados 

vetores de obrigações negativas para os governantes, ou seja, geravam o dever de não fazer 

por parte do Estado39, estabelecendo-se como verdadeiros direitos de resistência e oposição 

perante o Poder Público. É o caso do direito à vida, da liberdade de expressão e da proteção à 

liberdade de culto. 

Já os direitos de segunda geração, que dominaram o século XX, principalmente 

nos períodos pós-guerra, foram revezes ao absenteísmo do Estado liberal, passando-se a 

exigir, das autoridades governamentais, prestações positivas, com a imposição de um papel 

proativo na busca da realização da justiça social. O princípio da igualdade de fato teve 

especial atenção na síntese dos mesmos. É aqui que restam compreendidos os direitos sociais, 

econômicos e culturais, destacando-se dentre estes o direito à assistência social, à saúde e ao 

trabalho. 

                                                 
38 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 268. 
39 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. Cit., p. 406. 
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A partir dos direitos fundamentais de terceira geração, deixa-se de haver 

unanimidade entre os autores quanto à sua classificação. Há, entretanto, acordo quanto à sua 

caracterização como direitos da coletividade com titularidade difusa e quanto à consagração 

do princípio da solidariedade. Cite-se aqui o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, havendo sido este, inclusive, reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal 

Federal ao ser julgado o Recurso Extraordinário de nº 134.297.40  

Além destas, há ainda os que defendem existir uma quarta geração de direitos 

fundamentais, a qual englobaria os relacionados à informática, eutanásia, clonagens e outros 

acontecimentos ligados à engenharia genética41. Paulo Bonavides chega a admitir uma quinta 

geração de direitos fundamentais advinda da transladação do direito à paz, que outrora era 

apresentado como direito de terceira geração, passando a ser caracterizado como direito da 

quinta geração.42 

Após estes comentários resumidos acerca dos direitos fundamentais, passa-se, 

então, a traçar alguns aspectos do direito social à saúde, que, além de ser um direito 

fundamental e de matiz constitucional, encontra-se no rol de direitos humanos reconhecidos 

pela comunidade internacional, nos termos do art. XXV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948: 

Art. XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 
a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

 

3.2  Conceito de direito à saúde e seu tratamento constitucional  

 

Somente a partir da promulgação da Constituição de 1988 que o direito à saúde 

foi alavancado à condição de direito fundamental43. A Carta Federal trata do aludido direito 

                                                 
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 134.297. Órgão Julgador: Primeira Turma. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Publicação: 22/09/1995. 
41 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. Cit., p. 407. 
42 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 579. 
43 Art. 6º da CF/88: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição." 



29 
 

no capítulo II, referente aos direitos sociais, do Título II, que trata dos direitos e garantias 

fundamentais. Há ainda dispositivos inseridos no capítulo II, atinente à seguridade social, do 

Título VIII - Da Ordem Social. Neste sentido, traz-se a lume a redação do art. 196 do texto 

constitucional, in verbis: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.  

Através da simples leitura do dispositivo supra referido, pode-se conceituar o 

direito à saúde, em breves palavras, como um direito social fundamental. Mais do que um 

direito de todos, é dever do Estado promover prestações positivas que proporcionem 

condições de vida mais decentes e condignas aos hipossuficientes, utilizando-se, para tal, do 

mecanismo da igualização dos que se encontram em situação social desigual. A importância 

do direito em questão é incrementada pelo entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência 

pátrios de que este possui relação intrínseca com o fundamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana e com o direito à vida. 

Frise-se que o dever do Estado é de natureza positiva e negativa; ou seja, a figura 

estatal deve assegurar o implemento concreto e efetivo do direito social através de medidas 

promoventes de sua proteção, prevenção e recuperação, como também abster-se da prática de 

atos que possam prejudicar o exercício do direito em comento.  

Ademais, incumbe ao Poder Público assegurar a realização de serviços que deem 

efetividade aos direitos sociais, especialmente o direito à saúde. O Estado deve buscar 

garantir, através do primado da igualdade material, o tratamento equânime daqueles que 

precisam de tratamento médico, não se abrangendo somente o tratar e o recuperar doentes; 

antes, a realização de atividades preventivas44, independentemente da situação econômica dos 

pacientes. 

Neste sentido, saliente-se que os direitos sociais, também chamados de direitos 

fundamentais de segunda geração, tem por objeto a exigência de que a figura estatal, como 

                                                 
44 Art. 198 da CF/88: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
[...] 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais." 
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real destinatárias de seus preceitos, realize prestações fáticas e normativas que possam dar 

eficácia aos mesmos. 

Uma questão que vem atormentando vários juristas e magistrados diz respeito ao 

fato de que, como os direitos sociais estão inscritos em normas definidoras de direitos 

fundamentais, não se poderia questionar a aplicação do §1º, do art. 5º da CF/88, o qual aduz 

que "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata".  

Sabe-se que, apesar dos direitos sociais terem atingido o status de direitos 

fundamentais, alguns deles encontram-se previstos, conforme a classificação proposta pelo 

professor José Afonso da Silva, em normas constitucionais de eficácia contida e 

aplicabilidade imediata - sujeitas porém a restrição -, como também em normas de eficácia 

limitada, que são aquelas que dependem de lei infraconstitucional para regulamentá-las. Por 

fim, há direitos sociais que estão inseridos em normas limitadas ou por princípio institutivo ou 

por princípio programático.45 

Quais as consequências práticas das assertivas colocadas nos dois parágrafos 

anteriores?  

A própria Constituição faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de 

algumas normas definidoras de direitos sociais. Ao se analisarem alguns incisos do art. 5º da 

Lei Maior, percebe-se que vários direitos fundamentais são descritos em normas de eficácia 

contida, ou seja, podem ter seu alcance restringido e até suspenso por lei posterior redutora de 

eficácia. É o caso do inciso XIII do artigo em comento, que dispõe ser "livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer". Por conseguinte, não são todos os incisos do art. 5º que tem eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

Em situação ainda mais delicada estão aqueles previstos em normas de eficácia 

limitada ou de aplicabilidade indireta, que apresentam eficácia jurídica, mas não efetividade 

(eficácia social). Enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou 

benefício que consagram, permanecem inaplicáveis, vinculando apenas o legislador 

infraconstitucional aos seus comandos e paralisando os efeitos das leis que as 

                                                 
45 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2009,  págs. 253 e 254. 
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desrespeitarem46. Como exemplo, o inciso XX do art. 7º da Carta Cidadã prescreve: "proteção 

do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei." 

A grande discussão doutrinária e jurisprudencial encontra-se na delimitação do 

alcance das normas constitucionais de teor programático, que estatuem programas a serem 

desenvolvidos pelo Poder Público. Tais normas estabelecem somente metas, escopos e linhas 

diretoras que devem ser preservadas pelo Estado para consecução de fins sociais, motivo pelo 

qual são reputadas como verdadeiros programas constitucionais a serem perseguidos pelo 

Legislativo, Executivo e Judiciário. 

O direito à saúde preceituado no art. 6º, assim como no supracitado art. 196, trata-

se, para grande parte da doutrina, de direito alocado em normas constitucionais com conteúdo 

programático, interpretação de que se discorda. Como já foi dito anteriormente, há uma 

intrínseca relação entre o direito social à saúde e o direito à vida, com enfoque especial no 

princípio da dignidade da pessoa humana, funcionando o primeiro como verdadeiro 

pressuposto desta. Só por esta afirmação, é possível sustentar que o preceito constitucional 

que trata do direito à saúde se traduz, certamente, numa norma-princípio, norteadora de toda a 

atividade estatal com eficácia plena e aplicabilidade imediata. Afinal de contas, não foi à toa 

que foram inseridas, no Preâmbulo da CF/88, expressões em que o Estado Democrático figura 

como instituidor e assegurador, dentre outros, do exercício dos direitos sociais. 

É aqui onde reside o gargalo do assunto. Sabe-se que muitos direitos sociais ainda 

não se concretizaram para além do plano normativo. O que fazer para que estes venham a se 

realizar efetivamente, uma vez que muitos deles estão previstos em normas que não 

prescindem da atuação do legislador ordinário para obterem plena executoriedade? 

Paulo Bonavides afirma que "[...] de todas as normas constitucionais a 

programática é indubitavelmente aquela cuja fragilidade mais suscita dúvidas quanto à sua 

eficácia e juridicidade, servindo assim de preceito cômodo à inobservância da Constituição."47 

Inocêncio Mártires Coelho chega a sustentar que "[...] por via de regra, quando se quer negar 

eficácia a um preceito constitucional diz-se que ele não pode ser aplicado porque se trata de 

norma simplesmente programática." Mais à frente o autor caracteriza os preceitos 

                                                 
46 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. Cit., págs. 365 e 366. 
47 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 245. 
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programáticos como "os que definem objetivos cuja concretização depende de providências 

situadas fora ou além do texto constitucional."48 

Por conseguinte, normas programáticas são aquelas que, ao menos em princípio, 

exigem uma interposição do legislador para que venham a adquirir sua plena eficácia e 

aplicabilidade. 

Se as normas que dispõem sobre direitos fundamentais de índole social tem a sua 

plena eficácia usualmente condicionada a complementação do legislador, tornando-se  

preceitos que não são verdadeiramente auto-aplicáveis, imperioso se faz admitir que o art. 5º, 

§1º, da Constituição Federal é, também, uma norma-princípio. Desta forma, estabelece-se 

neste dispositivo uma ordem de otimização, investindo os Poderes Públicos na atribuição 

constitucional de promover as condições para que os direitos e garantias fundamentais sejam 

reais e efetivos; ou seja, para que lhes sejam conferidos a maior eficácia possível.49 

Ingo Wolfgang Sarlet destaca que em razão de sua multifuncionalidade, os 

direitos fundamentais podem ser classificados em dois grandes grupos: os direitos de defesa, 

incluídos os direitos de liberdade e de igualdade, e os direitos a prestações, integrados e 

representados, respectivamente, pelos direitos a prestações em sentido estrito e pelos direitos 

de natureza prestacional. Ora, se a maioria dos direitos sociais exigem do poder estatal 

comportamentos ativos, é de grande valia transcrever as palavras do autor, que assim 

arremata: 

Se os direitos de defesa, como dirigidos, em regra, a uma abstenção por parte do 
Estado, assumem habitualmente a feição de direitos subjetivos, inexistindo maior 
controvérsia em torno de sua aplicabilidade imediata e justiciabilidade, o mesmo não 
ocorre com os direitos a prestações. Estes, por exigirem um comportamento ativo 
dos destinatários, suscitam dúvidas diversas, que levaram boa parte dos autores a 
negar-lhes aplicabilidade imediata e, em razão disto, plena eficácia.50 

Para enfrentar o problema da eficácia dos direitos fundamentais, o autor tenta 

analisar a questão sob duas vertentes: a função precípua (direito de defesa ou prestacional) e a 

forma de positivação dos direitos fundamentais no direito constitucional. Desta forma, 

argumenta existirem normas definidoras de direitos fundamentais que foram positivadas como 

                                                 
48 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 49. 
49 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, 
p.92. Apud MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. 
Cit., p. 287. 
50 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p.272. 
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autênticas normas programáticas, ainda que tenha sido sem a intenção de negar eficácia à 

norma51. É o caso do art. 205 da CF.52 

Conforme o que já foi explanado, não se concorda com a posição doutrinária de 

reputar à norma do art. 196 da Carta Magna como norma programática. Por outro lado, 

também não há como se conceber a posição dos que advogam a tese da inexistência de 

normas programáticas em nossa Constituição. Eros Roberto Grau defende que, em virtude de 

sua imediata aplicabilidade (art.5º, §1º, da CF) e do cuidado do Constituinte em criar 

instrumentos processuais aptos a combater a omissão por parte do Legislativo e dos demais 

órgãos estatais, nomeadamente o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, da CF) e a ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º da CF), até mesmo os preceitos de cunho 

nitidamente programático podem ensejar o gozo de direito subjetivo individual, 

independentemente de concretização legislativa.53  

Não é, porém, a posição defendida por este trabalho, pois há normas que se 

restringem a estabelecer programas, finalidades e tarefas mais ou menos concretas a serem 

implementadas pelos órgãos estatais e que reclamam uma mediação legislativa. É o que foi 

assinalado em comentário anterior quanto à programaticidade do direito à educação.  

O colendo Supremo Tribunal Federal decidiu, conforme trecho da ementa de 

julgamento do Agravo Regimental nº 393.175, que: 

[...] o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República em 
seu artigo 196. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 
médico-hospitalar. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável 
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

                                                 
51 Idem Ibidem, págs. 270 e 272. 
52 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
53 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 322. Apud SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., págs. 276 e 277.  
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TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQUENTE. [...]54 (grifo nosso) 

Observe-se que, mesmo admitindo o caráter programático da norma constitucional 

do art. 196, a Corte Suprema sugere que o Poder Público não pode deixar de realizar políticas 

sociais e econômicas que promovam de forma eficaz o acesso universal e igualitário à saúde 

de qualidade, sob pena de ser frustrada justa expectativa da coletividade em usufruir do direito 

à saúde, vez que este exerce um papel mister para que se goze, de fato, de uma vida digna. 

Na perspectiva de competência para o tratamento da temática, a CF/88, no artigo 

23, inciso II, dispõe ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito federal e 

dos Municípios cuidar da saúde e assistência públicas. Consequentemente, o encargo de 

legislar sobre o assunto é concorrente entre os entes federativos, à exceção dos municípios 

(CF/88, art. 24, inciso XII). Fica reservado a estes a prestação de serviços de atendimento à 

saúde da população com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado ao qual 

pertencer (CF/88, art. 30, VII). Logo, a tarefa de proteger a saúde da população deve ser 

exercida em conjuntos pelos entes componentes da federação brasileira. 

Outrossim, ressalte-se que a saúde constitui apenas uma das áreas de atuação da 

seguridade social. Esta compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos não somente à saúde mas 

também à previdência e à assistência social (CF/88, art. 194, caput). 

 Registre-se, por oportuno, que o art. 34, VII, da Carta Federal estabelece os 

chamados princípios constitucionais sensíveis. É entendimento corrente que estes fazem parte 

do núcleo imutável do texto constitucional, nos termos do §1º, do art. 60 da CF55. Neste 

sentido, a alínea "e" do inciso VII do art. 34 e o inciso III do art. 35, ambos da CF/88, 

acrescentados pela EC nº 14/96, com redações alteradas pela EC nº 29/00, fizeram constar que 

a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais e municipais não se 

restringirá apenas à manutenção e desenvolvimento do ensino mas também às ações e 

serviços públicos de saúde. Em havendo desrespeito à aplicação deste mínimo, podem ser 

determinadas, conforme o caso, a intervenção federal ou estadual. 

                                                 
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 393.175. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Publicação: 02/02/2007. 
 
55 Art. 60, §1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio. 
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O art. 77 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias estabelece a 

porcentagem dos recursos mínimos a serem aplicados até o exercício financeiro de 2004. A 

partir do exercício de 2005, os recursos mínimos serão fixados por lei complementar, nos 

termos do §3º do art. 198 da CF, destacando-se a exceção da regra de não vinculação da 

receita de impostos, apontada pelo art. 167, inciso IV, quanto à destinação de recursos para 

ações e serviços públicos de saúde. 

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, veio exatamente para 

dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federativos em 

ações e serviços públicos de saúde, sanando omissão existente desde o ano de 2000, quando a 

matéria vinha sendo regulada pelo art. 77 do ADCT e pela Resolução nº 322/2003 do 

Conselho Nacional da Saúde. 

Outro importante avanço trazido pela Carta Magna de 1988 foi a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) com o intuito de que houvesse o atendimento integral da 

população brasileira. O art. 198, caput e incisos, destaca que as ações e os serviços públicos 

deste sistema são exercidos mediante a integração de uma rede regionalizada e hierarquizada, 

priorizando-se as atividades de caráter preventivo, com a possibilidade de participação da 

comunidade. 

No dispositivo constitucional em apreço constam os princípios e diretrizes 

informadores do aludido sistema, quais sejam: unidade, descentralização, regionalização, 

hierarquização, integralidade e participação da comunidade. 

A unidade significa que o sistema possui uma direção única em cada esfera do 

governo. Ou seja, na União, é exercida pelo Ministério da Saúde; nos Estados, pela respectiva 

Secretaria de Saúde, e assim sucessivamente. 

A descentralização refere-se à responsabilidade solidária da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios em proporcionar a prestação de serviços de assistência à 

saúde, através do esforço conjunto e da conjugação de seus recursos financeiros e 

tecnológicos. É com base nos postulados da descentralização e regionalização que há a 

distribuição das competências. 
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Quanto à hierarquização, trata-se de “termo técnico do setor sanitário, que indica a 

execução da assistência à saúde em níveis crescentes de complexidade”56. Destarte, de acordo 

com o grau de complexidade do serviço de saúde a ser prestado, determina-se que a 

incumbência de sua operacionalização seja atribuída ao ente que esteja mais qualificado. 

Assim, aqueles serviços mais simples ficariam, por exemplo, a cargo dos Municípios, e os que 

exigem mais recursos seriam deslocados para os grandes centros médicos. 

A integralidade, clara e evidentemente, diz respeito ao fato de que a cobertura 

assistencial deve ser desempenhada com a maior amplitude possível. A participação 

comunitária na gestão do SUS está disciplinada na Lei nº 8.142/90 e se perfaz com as 

instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde. 

A Lei 8.080/90, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, trata das condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Em seu art. 7º foram estabelecidas outros princípios 

complementares às diretrizes constitucionais, dentre os quais, destaca-se: a igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a integração em nível 

executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

Na perspectiva de uma valoração sistemática, o direito à saúde estaria 

intimamente relacionado ao conceito de qualidade de vida, o qual, por sua vez, é influenciado 

por inúmeros direitos afins, abrangendo não apenas o acesso a cuidados médicos, como 

também o direito à educação, alimentação, moradia, lazer, meio ambiente, saneamento básico, 

dentre outros direitos fundamentais. Isto porque se deve proteger não somente a saúde física, 

mas também a psíquica.57 

Ressalte-se, por fim, que a assistência a saúde não é atribuição exclusiva do Poder 

Público, uma vez que a própria Carta Magna a torna livre para a iniciativa privada, 

                                                 
56 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Proteção e promoção da saúde aos 20 anos da 
CF/88. Revista de Direito do Consumidor. Ano 17. n. 67.jul.-set./2008, p. 142. 
57 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. 
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.  
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permitindo-se, dessarte, que as instituições privadas participem de forma complementar do 

sistema único de saúde.58 

O Estado tem encontrado muitos empecilhos para tornar efetivo o direito público 

subjetivo à saúde. Algumas vezes, isto acontece por conta dos investimentos ínfimos que são 

realizados nesta área, conforme o que será apresentado no tópico seguinte, como também 

pelos constantes desvios de verbas governamentais. 

Há, além disso, outros motivos de ordem política, econômica e financeira que são 

apresentados pelos dirigentes estatais com fulcro na cláusula da "reserva do possível" e na 

teoria da "separação dos poderes", o que contribuem para que deixe de haver um melhor 

equacionamento das receitas afeitas à saúde. Serão trazidas algumas considerações de cunho 

genérico sobre estas e outras matérias no decorrer desta pesquisa. 

Firmados estes e outros caracteres acerca de todos os pontos acima tratados, que, 

sem pretensão de esgotar, buscou-se tão somente traçar um panorama geral do direito 

fundamental à saúde, tentar-se-á aferir o alcance deste direito constitucional na questão 

relativa à falta de vagas em leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs), que representa 

apenas um dos diversos problemas pelos quais atravessa a saúde nacional. 

 

3.3 O seu alcance na questão relacionada à falta de leitos em UTIs  

 

Para que seja analisado de uma forma sistemática o alcance do direito 

fundamental à saúde, na questão atinente à ausência de leitos de unidades de terapia intensiva 

(UTIs), ou ainda de centro de tratamento intensivo (CTI), que na verdade designam a mesma 

coisa, é imperioso apresentar alguns dados financeiros referentes aos valores do orçamento 

federal que tem sido separados especificamente para investimentos na área da saúde. 

Em 2011, conforme a Lei Orçamentária Anual – Lei nº 12.381/11, o orçamento da 

União ficou no montante de R$ 2.073.390.152.400,00 (dois trilhões, setenta e três bilhões, 

                                                 
58 Art. 199 da CF/88: "A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
[...] 
§1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
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trezentos e noventa milhões, cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), dos quais 

ficaram reservados ao Orçamento da Seguridade Social - o qual engloba saúde, previdência e 

assistência social - a monta de R$ 475.967.715.602,00 (quatrocentos e setenta e cinco bilhões, 

novecentos e sessenta e sete milhões, setecentos e quinze mil e seiscentos e dois reais), ou 

seja, aproximadamente 22% do orçamento. Constava no texto do projeto de lei orçamentária 

anual de 2011 um gasto especificamente para a saúde de R$ 68,5 bilhões.59 

Já em 2012, conforme a Lei Orçamentária Anual  –  Lei nº 12.595/12, o 

orçamento federal ficou no montante de R$ 2.257.289.322.537,00 (dois trilhões, duzentos e 

cinquenta e sete bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, trezentos e vinte e dois mil, 

quinhentos e trinta e sete reais). Destes, ficaram destinados R$ 535.793.002.103,00 

(quinhentos e trinta e cinco bilhões, setecentos e noventa e três milhões, dois mil, cento e três 

reais) ao Orçamento da Seguridade Social. No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

consta que o montante total efetivamente alocado à saúde no exercício financeiro de 2012 foi 

da ordem de R$ 79,5 bilhões.60 

Em comparação a outros países, muitos destes até desenvolvidos, os gastos 

despendidos com a saúde brasileira chegam a ser, algumas vezes, até mais altos. Octávio Luiz 

Motta Ferraz chega a dizer que estes dados sugerem uma aplicação menos eficiente dos 

recursos no Brasil, inclusive, em relação a países da América Latina.61 

Neste espeque, cabe a indagação: de que forma isto tem refletido na ausência de 

vagas em leitos de UTIs? 

Em 7 de agosto de 2011, o jornal goiano "O Popular" publicou uma reportagem 

sobre a saúde pública no estado, com os títulos "Morte nas fila da UTI" e "A infinita agonia 

na fila das UTIs". Foi noticiado que são quase três pessoas mortas por dia esperando uma 

vaga e que, de 1º de julho a 3 de agosto, 94 pessoas morreram no aguardo de uma UTI nos 

                                                 
59 Orçamento Federal ao Alcance de Todos. Sítio do Ministério do Planejamento do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/sof/orc_fed_alcance_todos.pdf > Acesso 
em: 04 abr. 2012. 
60 Sítio eletrônico do Ministério do Planejamento do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/ploa2012/110831_orc_fed_alc_todos.pdf> 
Acesso em: 04 abr. 2012. 
61 FERRAZ, Octávio Luiz Motta; VIEIRA, Fabíola Sulpino. Direito à Saúde, Recursos Escassos e Equidade: Os 
Riscos da Interpretação Judicial Dominante. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 52, 
nº1, 2009, p. 230. 
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CAIS (Centros de Atendimento Integral à Saúde) ou no HUGO (Hospital de Urgências), em 

Goiânia.62 

Outrossim, situação ainda mais delicada foi a vivenciada pelo estado de 

Pernambuco. Foi estarrecedora a reportagem realizada pela Rede Globo de Televisão, no 

Jornal Nacional, onde foi constatado que, de janeiro a meados de junho de 2011, quase mil 

pacientes morreram, mais precisamente 968, enquanto aguardavam vagas nas UTIs públicas 

pernambucanas, deixando de obter o tratamento complexo determinado pelos médicos. Uma 

incrível média de mais de cinco mortes por dia. Todavia, o que mais causou espanto é que o 

tratamento de vários casos graves continua sendo feito de forma improvisada nas enfermarias 

e emergências, com uma lista extensa de pacientes em estado crítico que esperam por novas 

vagas.63 

Estes dados indicam haver realmente uma aplicação ineficaz das verbas 

governamentais, principalmente em razão dos constantes desvios anunciados diariamente 

pelos diversos meios de comunicação, e ainda pelos repetidos anúncios midiáticos quanto ao 

superfaturamento das contas do governo em procedimentos licitatórios. Ou seja, muitas vezes 

o Estado paga muito por algo que deveria lhe custar bem menos e isto traz diversos reflexos 

negativos na sociedade. 

Empós se constatar a má aplicação do dinheiro público, fica mais claro perceber 

que, na verdade, não há como prosperar a desculpa genérica do Estado quanto à insuficiência 

de recursos financeiros. Denota-se, desta forma, uma omissão injustificável por parte do 

Poder Público em garantir os meios necessários para que a população brasileira tenha uma 

vida digna e saudável. 

Quando se vê nos noticiários o índice crescente de pessoas que morrem sem 

receber qualquer tratamento médico, surgem algumas indagações intrigantes quanto à atenção 

que vem sendo dada pelos governantes ao direito à saúde face a sua relação com o direito à 

vida e ao princípio absoluto da dignidade da pessoa humana. Enfoque-se, neste mister, a 

elaboração de políticas públicas de saúde. 

                                                 
62 Sítio eletrônico de Direitos Humanos do Senador Cristovam Buarque. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.etc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12147%3Ao-corredor-
da-morte-dos-pobres&catid=45%3Adireito-a-saude&Itemid=226> Acesso em: 04 abr. 2012. 
63 Sítio eletrônico do Portal de Notícias da Globo Nordeste. Disponível em: 
<http://pe360graus.globo.com/noticias/cidades/saude/2011/06/22/NWS,535090,4,62,NOTICIAS,766-MAIS-
PACIENTES-MORREM-VAGA-UTIS.aspx> Acesso em: 04 abr. 2012. 
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Por conta disso, o Ministério da Saúde e o SUS vem se esforçando para 

estabelecer políticas voltadas para o atendimento de pacientes que se encontram em estado de 

urgência e emergência e que necessitam de um acompanhamento médico mais próximo com 

cuidados especiais. Uma destas é a "Política da Vaga-Zero", que será comentada no tópico 

seguinte.  

 

3.3.1 A "Política da Vaga-Zero" 

 

O art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 preceitua: "quando as disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada." 

A Portaria nº 2.048/GM do Ministério da Saúde buscou no ano de 2002 

uniformizar a gestão dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência no âmbito federal, 

estadual e municipal. Para regular os referidos sistemas, a portaria prevê no item 1.2, do 

capítulo II, com o título "Atribuições da Regulação Médica das Urgências e Emergências", 

que cumpre às gestoras: 

[...] decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos 
como argumento para não direcionar os pacientes para a melhor hierarquia 
disponível em termos de serviços de atenção de urgências, ou seja, garantir o 
atendimento nas urgências, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos para 
a internação de pacientes (a chamada "vaga zero" para internação). Deverá decidir o 
destino do paciente baseado na planilha de hierarquias pactuada e disponível para a 
região e nas informações periodicamente atualizadas sobre as condições de 
atendimento nos serviços de urgência, exercendo as prerrogativas de sua autoridade 
para alocar os pacientes dentro do sistema regional, comunicando sua decisão aos 
médicos assistentes das portas de urgência; [...] 

Fernando Loschiavo Nery entende que, "em casos de urgência, o atendimento 

deverá ser sempre prestado, independentemente da existência ou não de leitos vagos."64 

Ao se fazer uma interpretação sistemática dos arts. 194, I, e 198, II, ambos da 

Carta Magna, percebe-se que o Constituinte desejou que fosse garantido o atendimento 

integral na esteira da universalidade da cobertura e do atendimento público de saúde. Por 

                                                 
64 NERY, Fernando Loschiavo. A política "Vaga Zero" . Sítio eletrônico do slideshare. Disponível em: < 
http://www.slideshare.net/advnery/cartilha-vaga-zero> Acesso em: 10 abr. 2012.  
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conseguinte, não há como deixar um paciente que se encontra com um quadro clínico 

delicado sem os cuidados profissionais adequados à sua situação. Se a rede hospitalar do 

Sistema Único de Saúde não tiver estrutura física e pessoal para amparar todos aqueles que se 

encontram em estado emergencial, o tratamento deve ser realizado por uma instituição 

privada que disponha dos recursos necessários, seja ou não credenciada ao SUS, às expensas 

do Estado. 

O que não pode acontecer é o descaso com pacientes que precisam ser avaliados 

naquele momento e, por vezes, ficam horas ou até dias sem qualquer acompanhamento 

médico, definhando e falecendo nos corredores dos hospitais, em um verdadeiro desrespeito 

aos direitos humanos. 

Lamentavelmente, o que se tem visto é que os dispositivos supracitados são 

completamente esquecidos pelos dirigentes estatais e pelos cidadãos que desconhecem a 

legislação vigente, pois se vê de forma reiterada pacientes em estado grave morrendo à espera 

de uma vaga em um leito de unidade de terapia intensiva. 

No capítulo a seguir, procurar-se-á analisar como o nosso judiciário tem 

enfrentado as questões atinentes à temática em discussão; se há ou não responsabilidade civil 

do Estado pelos danos materiais e morais ocasionados pela omissão no tratamento destes 

pacientes e, em havendo, qual seria sua modalidade, subjetiva ou objetiva. 

Buscar-se-á, também, entender quais são as razões apresentadas pelas autoridades 

governamentais para que  alguns preceitos constitucionais e legais relacionados ao direito 

fundamental à saúde continuem sendo tratados de forma desprivilegiada pelos aplicadores do 

direito em sentido amplo. Explica-se: a necessidade premente de se conferir máxima 

efetividade às normas jurídicas genericamente consideradas na realidade social e institucional, 

através do esforço conjunto do Executivo, Legislativo e Judiciário, principalmente tratando-se 

de direitos e garantias intrinsecamente ligados ao fundamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana. 
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4 A RESPONSABILIDADE ESTATAL E AS DEMANDAS JUDICIAI S 

 

Várias demandas tem chegado ao Poder Judiciário visando à reparação cível pelos 

diversos transtornos causados pela espera infindável no surgimento de uma vaga em CTI ou 

UTI, ocasionando, muitas vezes, a complicação do tratamento do paciente em virtude do 

atendimento a destempo, ou mesmo o falecimento de um ente querido. 

 No município de Fortaleza foi proferida pelo Juiz Federal Substituto George 

Marmelstein Lima da 4ª Vara, à época respondendo pela 3ª Vara, uma decisão liminar na 

Ação Civil Pública nº 0009206-07.2003.4.05.8100 (ou 2003.81.00.009206-7), que é 

considerada um marco na abordagem da questão da ausência de vagas em leitos de UTIs. 

Naquela época o município fortalezense estava vivendo uma verdadeira crise 

gerada pela falta dos leitos emergenciais, traduzida no dado alarmante de 16 mortes em menos 

de duas semanas. 

Apesar da decisão ter sido prolatada nos idos do ano 2003, a mesma continua 

causando interessantes reflexões quanto à cláusula da "reserva do possível" e ao papel da 

atuação jurisdicional para tentar dar efetividade aos preceitos normativos atinentes à questão. 

Traz-se a lume a ementa da decisão, in verbis: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO À 
SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. POSSIBILIDADE E DEVER DE O PODER 
JUDICIÁRIO CONFERIR MÁXIMA EFETIVIDADE À NORMA 
CONSTITUCIONAL. 
1. A Constituição Federal de 1988 reservou um lugar de destaque para a saúde, 
tratando-a, de modo inédito no constitucionalismo pátrio, como um verdadeiro 
direito fundamental social. 
2. O cumprimento dos direitos fundamentais sociais pelo Poder Público pode ser 
exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante da inércia governamental na 
realização de um dever imposto constitucionalmente, proporcionar as medidas 
necessárias ao cumprimento do direito fundamental em jogo, com vistas à máxima 
efetividade da Constituição. 
3. Feliz será o dia em que não for mais necessária a intervenção judicial na 
concretização do direito á saúde. Enquanto esse dia não chegar, esta decisão terá 
algum sentido.65 

Dessarte, a lide em comento é um caso paradigma no estudo das questões que 

vem sendo abordadas nesta pesquisa. Por conseguinte, a seguir, destacar-se-á, através de uma 

                                                 
65 BRASIL. Justiça Federal no Ceará. Ação Civil Pública nº 0009206-07.2003.4.05.8100. Juiz Federal George 
Marmelstein Lima. Data do julgado: 24/04/2003. Sítio eletrônico da AJUFE. Disponível em: < 
http://www.ajufe.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=480:noticias_antigas_415&cat
id=40:noticias> Acesso em: 11 abr. 2012.  
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análise jurídica e doutrinária dos fatos ocorridos, as implicações práticas do referido julgado e 

de outras demandas judiciais no que concerne à responsabilidade do Estado, buscando-se 

ressaltar quais as elucubrações mais relevantes e que possam contribuir na conclusão deste 

trabalho. Clara e evidentemente, não se pretende aqui exaurir as investigações científicas que 

podem eclodir no estudo acurado do tema. 

 

4.1 "The Leading Case" (Processo nº 2003.81.00.009206-7) 

 

Nos moldes do relatório da decisão, tratava-se de uma ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público Federal contra a União, Estado do Ceará e o Município de 

Fortaleza, diante da crise pela qual passava o SUS no município fortalezense. 

O Parquet pediu medida liminar para que o ente municipal providenciasse, 

imediatamente, a transferência de todos os pacientes que se encontravam, ou viessem a se 

encontrar em necessidade de atendimento nas Unidades de Tratamento Intensivo - UTI, a fim 

de que houvesse a contratação de hospitais públicos ou particulares que detivessem tais 

unidades de tratamento. 

Pedia, ainda, que a União e o Estado do Ceará adotassem, conjunta ou 

separadamente, os meios necessários para auxiliar o Município de Fortaleza no cumprimento 

das medidas que a situação de extremo risco e urgência estava exigindo. Por fim, o MPF 

requereu que os três entes federativos, no âmbito da respectiva competência, iniciassem, no 

prazo de 90 (noventa) dias, ações com o intuito de minimizar o estado de emergência ao se 

implementar novos leitos de UTIs. 

O Juiz Federal João Luís Nogueira Matias, de plantão naquela ocasião, deferiu a 

liminar nos termos em que requerida, fixando a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) em caso de descumprimento da medida. 

Por outro lado, o órgão ministerial aduziu que a liminar concedida não estava 

sendo respeitada e que até aquele momento nenhuma providência havia sido efetivamente 

implementada, relatando que a situação estava mais caótica, pois, em menos de duas semanas, 

já tinha havido 16 mortes por falta dos referidos leitos. 
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Pediu, então, que ocorresse a majoração do valor da multa diária e que os demais 

hospitais conveniados ao SUS recebessem os pacientes em questão, devendo tais despesas 

correr à conta dos recursos orçamentários do SUS, mediante a apresentação dos respectivos 

comprovantes. 

Devido à urgência do momento, requereu que até mesmo os hospitais particulares 

não conveniados ao SUS fossem obrigados a receber estes pacientes sob às expensas dos 

entes públicos demandados. Finalmente, pediu que fosse criada uma central de leitos como 

forma de viabilizar o atendimento dos pacientes nos estabelecimentos hospitalares que 

dispunham de vagas. 

Na fundamentação do decisum, o magistrado entendeu que o Constituinte, ao 

tratar o direito à saúde como direito fundamental de forma inédita no constitucionalismo 

pátrio, aumentou formal e materialmente sua força normativa, com inúmeras consequências 

práticas dele advindas, principalmente no que diz respeito à sua efetividade. 

Desta forma, sustentou que o Judiciário tem o dever constitucionalmente imposto 

de assegurar a máxima eficácia dos dispositivos constitucionais referentes aos direitos 

fundamentais, cabendo a este, diante da inércia governamental, proporcionar as medidas 

necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde. 

Destacou, ainda, que as alegações negatórias de um direito social com base no 

argumento da reserva do possível devem ser vistas com desconfiança. Neste sentido, não 

basta ao Poder Público alegar simplesmente que não dispõe de recursos suficientes para o 

cumprimento da decisão judicial; antes, comprovar essa falta de possibilidades financeiras. 

Acatando o que nominou de "soluções criativas", quando da fundamentação da 

decisão, o julgador monocrático concluiu, na parte dispositiva, pelo deferimento da maioria 

dos pedidos ministeriais. Ressaltou que, quando o SUS não dispor de recursos financeiros 

suficientes, as instituições hospitalares, conveniadas ou não ao sistema único, poderão se 

utilizar do mecanismo da compensação fiscal dos gastos efetuados no custeio dos tratamentos 

com tributos federais, estaduais ou municipais. 

Quanto aos hospitais particulares não conveniados ao SUS, determinou que estes 

ficassem obrigados a receber os pacientes dos hospitais públicos onde inexistissem leitos 

vagos sob a responsabilidade dos cofres públicos. 
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Em conclusão, decidiu que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará deveria criar 

uma central de leitos, consoante o pedido ministerial, e que o estado cearense e o Município 

de Fortaleza ficariam obrigados a remanejar ou transferir os recursos orçamentários 

destinados à propaganda institucional do governo para solucionar o problema da saúde. 

O julgamento garantiu a solução emergencial do problema e desencadeou um 

aumento significativo no número de leitos de UTI em Fortaleza. Em 2003, o município 

dispunha apenas de 381 leitos; hoje este número já é de 753 leitos. Vale destacar que ainda há 

um déficit de, pelo menos, 50 leitos, uma vez que a Portaria GM-MS nº 1.101/2002 determina 

o patamar mínimo de 2,5 leitos médicos a cada 1.000 habitantes, sendo 4% destes de UTI, 

divididos em UTI adulta, UTI pediátrica e UTI neonatal. 

Após se salientar os aspectos mais relevantes da decisão escolhida como 

paradigma no que tange à questão da falta de leitos em UTIs, far-se-á, a partir de agora, 

breves comentários sobre os motivos levantados pelas autoridades governamentais para que  

alguns problemas sociais continuem perdurando, dentre os quais, a "reserva do possível" e a 

"separação dos poderes".  

 

4.2 A "reserva do possível" e a "separação dos poderes" 

 

A doutrina atribui a origem da expressão “reserva do possível” a uma célebre 

decisão da Corte Constitucional alemã exarada em 1972. Tratava-se o mérito da questão, em 

resumo, da legitimidade de um candidato exigir do Estado o seu direito de acesso ao curso de 

medicina mesmo que não existissem vagas suficientes para todos os pretensos alunos. De um 

lado havia normas estaduais que restringiam o acesso ao ensino superior e de outro a Lei 

Fundamental alemã assegurando a liberdade de escolha da profissão. 

Diante da problemática, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha entendeu 

ser desarrazoado obrigar o Estado a acolher nos bancos universitários todos os pretendentes, 

vez que só se pode exigir do Estado aquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da 

sociedade. Importada para o Brasil, essa teoria abandonou o cunho de proporcionalidade e 

razoabilidade e passou a dar uma abordagem orçamentária, ou seja, de disponibilidade de 

recursos. Segundo Ana Carolina Lopes Olsen: 
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Verifica-se que no Brasil a doutrina da reserva do possível sofreu algumas 
modificações, não sendo aplicada exatamente nos mesmos termos em que foi 
desenvolvida na Alemanha. Ao que parece, a preocupação inicial com a 
proporcionalidade e a razoabilidade (aquilo que razoavelmente se pode exigir) deu 
lugar para a questão da disponibilidade de recursos, o custo dos direitos.66 

No que atine especialmente aos direitos sociais, a doutrina mais tradicional 

costuma ressaltar em demasia o seu caráter oneroso. Neste sentido, muitos se arvoram no 

limite fático e jurídico da reserva do possível para deixar de conceder efetividade real aos 

preceitos normativos que insculpem os direitos fundamentais sociais. O aspecto fático diz 

respeito à existência de recursos financeiros suficientes e o aspecto jurídico se perfaz quando 

há norma autorizando o Estado a dispender os recursos, fazendo-se imprescindível para tanto 

a prévia dotação orçamentária. 

É indiscutível que a faceta onerosa é facilmente visível nos direitos sociais. 

Contudo, é de bom alvitre salientar que a efetivação de qualquer direito exige a destinação de 

recursos públicos, principalmente aqueles que exigem prestações positivas do Estado. 

Atualmente, não é mais tão comum encontrar doutrinadores defendendo a mera 

programaticidade dos direitos sociais, baseando-se no discurso tendencioso dos "custos de tais 

direitos". Isso porque este entendimento ignora o fato de que todos os direitos geram gastos. 

O que varia é apenas o montante necessário. 

Ingo Sarlet assevera que a reserva do possível possui uma dimensão tríplice, que 

abrange: 

a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 
fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que 
guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e competências tributárias, 
orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 
equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 
constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um 
direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da 
proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 
quadra, também da sua razoabilidade.67 

Ao se encarar a cláusula da reserva do possível como barreira intransponível à 

realização dos direitos a prestações sociais, torna-se uma tarefa difícil solucionar a crise de se 

conferir efetividade aos direitos fundamentais. 

                                                 
66 OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais frente à Reserva do Possível.. 
390 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Paraná, Curitiba, 2006, p.247. 
Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/>. Acesso em: 16 abr. 2012. 
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 304. 
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Outrossim, não há possibilidade de concretização da totalidade dos direitos sociais 

em seu grau máximo, não somente no Brasil, mas também na esmagadora maioria dos países. 

A despeito da vultosa e crescente arrecadação tributária brasileira, ainda é muito recorrente o 

discurso da escassez de recursos. 

Destarte, deverá haver um sopesamento entre, de um lado, as possibilidades 

fáticas e jurídicas do Estado e, de outro, as necessidades essenciais dos indivíduos. O Estado 

poderá valer-se da reserva do possível para tentar se eximir no caso concreto. Entretanto, essa 

alegação não poderá ser destituída de um robusto arcabouço probatório, sob pena de se estar 

burlando um dever constitucional. Para reforçar tal entendimento, traz-se aqui as preciosas 

palavras de Daniel Sarmento: 

Não basta, portanto, que o Estado invoque genericamente a reserva do possível para 
se opor à concessão judicial de prestações sociais – como, infelizmente, tem 
ocorrido na maior parte das ações nesta matéria. É preciso que ele produza prova 
suficiente desta alegação.68 

Dentre os diversos meios que vem sendo apontados pelos estudiosos para 

resolução deste problema, duas propostas parecem ser muito pertinentes: o aprimoramento 

dos mecanismos de gestão democrática do orçamento público e a necessidade de intervenção 

judicial. Por outro lado, esta última tem sido objeto de várias discussões, pois as cortes 

julgadoras devem agir com cautela e responsabilidade para que sua postura não venha a 

implicar necessariamente numa violação ao princípio democrático e ao princípio da separação 

dos poderes. 

Nesta senda, há uma acirrada discussão doutrinária e política girando em torno da 

independência e da harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nos moldes 

do art. 2º da Carta Magna, quanto ao que vem sendo denominado de controle judicial das 

políticas públicas. Isto se deve ao fato de que muitos tem condenado a atuação jurisdicional 

como mecanismo garantidor de eficácia das normas constitucionais consagradoras de direitos 

fundamentais, o que acabaria invadindo de forma inconstitucional as esferas de competência 

dos outros poderes, desrespeitando a norma supra, que tem status de cláusula pétrea. 

É, também, o que os autores vem nomeando de "ativismo judicial". No entanto, 

como foi dito, os magistrados devem se pautar por critérios materiais aferidos e comprovados 

                                                 
68 SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos. In: 
NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de Constitucional. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, 
p. 412. 



48 
 

prontamente quando da omissão repreensível das autoridades governamentais em garantir 

maior eficácia aos direitos fundamentais. Reforçando-se tal conclusão, a proibição do 

retrocesso social, a proteção ao mínimo existencial, a inafastabilidade da tutela jurisdicional 

em caso de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF/88), dentre outros argumentos e 

princípios constitucionais, tem funcionado como verdadeiros supedâneos para que os órgãos 

jurisdicionais lutem com destreza contra a inércia desmedida do Poder Público em fornecer os 

meios necessários à concretização dos direitos sociais. 

Nos dias atuais, tem se observado uma verdadeira flexibilização da teoria da 

separação dos poderes nos moldes do que foi ensinado por John Locke e Montesquieu, seus 

principais formuladores. Cede-se, assim, espaço ao incremento das funções atípicas dos 

poderes, desde que haja o comprometimento com a realização dos direitos fundamentais.69 

É indubitável que a interferência em políticas públicas não é tarefa natural da 

instância jurisdicional. Os casos em que os juízes se veem diante de omissões injustificadas e 

inconstitucionais são aqueles em que a interferência judicial se revela mais necessária. Sendo 

assim, é importante sobrelevar que a efetivação de direitos fundamentais não pode ficar ao 

alvedrio dos Administradores e Legisladores. A contemplação de tais direitos é antes de tudo 

uma obrigação, sob pena de, não os tutelando adequadamente, provocar a derrocada do 

Estado Social e Democrático de Direito. 

Acrescente-se a isso o princípio da máxima efetividade, o qual impõe que a 

interpretação da Constituição tenha por objetivo conferir a máxima efetividade possível aos 

seus dispositivos, principalmente aos que versam sobre direitos fundamentais. É o que 

preceitua o magistério do mestre Canotilho: 

Este princípio, também designado por princípio da eficiência ou princípio da 
interpretação efectiva, pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma 
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. [...] no caso de 
dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia ao direitos 
fundamentais.70 

Com a máxima vênia, o respeito aos princípios da "reserva do possível" e da 

"separação dos poderes" não pode ser utilizado entre nós como argumentos impeditivos da 

intervenção judicial e, ainda, como desculpas genéricas para a omissão estatal no campo da 

efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social. 

                                                 
69 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 118. 
70 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Op. Cit., p. 1224. 
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Por derradeiro, no tópico seguinte, abordar-se-á alguns decisões judiciais 

tratando-se especificamente da temática atinente à responsabilidade civil do Estado. Analisar-

se-á a necessidade de comprovar ou não a culpa do serviço para efeitos de reparabilidade 

quando há danos ocasionados pela omissão estatal em disponibilizar vagas em UTIs. 

 

 

4.3 Posicionamentos jurisprudenciais quanto à reparação dos danos 

 

A primeira dúvida que precisa ser sanada diz respeito a saber se há ou não 

responsabilidade civil do Estado por ausência de vagas em leitos de UTIs. Em havendo, 

deverá se identificar qual será a sua modalidade, subjetiva ou objetiva, nos termos do que foi 

explanado no primeiro capítulo desta pesquisa.  

É imperioso reconhecer que, se há pacientes esperando por uma vaga em centro 

de tratamento intensivo, muitas vezes, por várias horas angustiantes e acompanhadas de muita 

dor, com possibilidades constantes de óbito devido à gravidade do problema, é claro que 

nestes casos há responsabilidade estatal pelos danos morais, estéticos e materiais que possam 

eventualmente advir da irregularidade no dever constitucional e legal de fornecer vagas 

suficientes em leitos de emergência. 

Antes de realizar quaisquer incursões no estudo das decisões judiciais sobre o 

tema, necessário se faz estabelecer uma relevante premissa: tratando-se de responsabilidade 

civil estatal em deixar de disponibilizar um número adequado de vagas em leitos de unidades 

de tratamento intensivo, é claro que esta corresponde à forma de responsabilidade por conduta 

omissiva. 

Partindo-se deste pressuposto, já se encontra aqui uma enorme dificuldade para os 

aplicadores do direito. O art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, que prescreve a 

responsabilidade objetiva da figura estatal pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, aplicar-se-ia somente às condutas comissivas. 

Conforme o que já foi defendido no capítulo 2, no item 2.1.3, entendemos que o 

dispositivo constitucional em questão não estabeleceu qualquer diferenciação quanto à 
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aplicação da teoria da responsabilidade objetiva apenas para os atos comissivos, e não os 

omissivos. Não obstante, esta discussão não está nem um pouco próxima de chegar a um 

ponto pacífico. A doutrina e a jurisprudência vem se digladiando constantemente no estudo da 

responsabilidade do Poder Público por fatos omissivos. 

José dos Santos Carvalho Filho, adepto ao pensamento do professor Celso de 

Mello, ensina que: 

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no 
caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os 
elementos que caracterizem a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do 
descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a 
consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria 
da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas 
condutas comissivas.71 (grifos no original) 

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adotou o 

posicionamento supra explicitado, conforme a ementa que segue abaixo: 

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
AUSÊNCIA DE VAGAS EM UTI DE HOSPITAL CONVENIADO COM O SUS - 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - OMISSÃO - 
COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. À luz da 
melhor doutrina e jurisprudência, para a caracterização da responsabilidade do ente 
público em caso de omissão, não basta o nexo de causalidade entro o ato e o 
resultado danoso, impondo-se a comprovação do descumprimento de um dever legal 
que lhe impunha obstar o evento lesivo.72 

Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu recentemente a 

possibilidade de se responsabilizar objetivamente o ente público nos casos em que se observa 

a existência de um dever estatal mais rigoroso. Ora, a saúde pública constitui-se, sem dúvida, 

um campo de atuação onde o Poder Público deve dispender os maiores esforços possíveis na 

promoção do acesso universal e igualitário às ações protetivas e recuperativas da saúde. É o 

que proclama o trecho da ementa seguinte, in verbis: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. "CASO 
MALATHION". PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NORMAS 
TÉCNICAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
7/STJ. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVA OU 
IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 
[...] 

                                                 
71 FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit., p. 538. 
72 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível nº 1.0517.06.001659-2/001. Relator: 
Desembargador Eduardo Andrade. Publicação: 08/02/2008. 
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5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou 
por culpa; regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição 
Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização 
objetiva do ente público decorre de expressa previsão legal, em microssistema 
especial. Segundo, quando as circunstâncias indicam a presença de standard ou 
dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, segundo a 
interpretação doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional, 
precisamente a hipótese da salvaguarda da saúde pública.73 [...] (grifo nosso) 

É imperioso salientar o fato de que, se não há local disponível para alocar um 

paciente em uma unidade de terapia intensiva, a situação implica, por si só, em 

comportamento gravemente censurável e inconstitucional por parte do Estado. 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 

assegurada à generalidade dos indivíduos pela própria Constituição da República em seu art. 

196. Este traduz-se em bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar o Poder Público de maneira responsável, a quem incumbe formular e implementar 

políticas sociais e econômicas que sejam idôneas na tarefa ímpar de garantir assistência 

farmacêutica e médico-hospitalar a todas as pessoas. 

Por óbvio, o direito social à saúde, além de qualificar-se como direito 

fundamental, perfaz-se em consequência constitucional indissociável do direito à vida e do 

princípio absoluto da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, o Estado, qualquer que seja 

a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se 

mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em fortes 

reprimendas jurídico-políticas devido à clarividência de prováveis atitudes inconstitucionais. 

Ao se reportar ao pensamento do professor Celso de Mello, que sofreu fortes 

influências das ideias de seu pai Oswaldo Bandeira de Mello, vê-se que o doutrinador parte da 

premissa de que a responsabilidade advinda de condutas omissivas é sempre responsabilidade 

por comportamento ilícito e que, portanto, seria modalidade de responsabilidade subjetiva. O 

autor defende que se o Estado não agiu, não pode ser ele o autor do dano. Desta forma, só 

faria sentido responsabilizá-lo quando houvesse descumprimento do seu dever legal de 

impedir a ocorrência do dano. 

Inobstante a clareza das palavras do doutrinador, pensamos que só há a 

necessidade de se comprovar a culpa administrativa pelo mau funcionamento ou a prestação 

tardia ou defeituosa do serviço público, para efeitos de responsabilizar civilmente o Estado 

                                                 
73 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1236863. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relator: Ministro Herman Benjamin. Publicação: 27/02/2012. 
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pelos prejuízos eventualmente suportados pelos pacientes e seus familiares, quando se tratar 

de omissão administrativa genericamente considerada. 

No que concerne especificamente à ausência de vagas em leitos de UTIs, não há 

aqui uma irregularidade administrativa genérica. Pelo contrário, há, indubitavelmente, uma 

omissão claramente específica se tomarmos como exemplo a possibilidade de um paciente 

morrer no corredor de um estabelecimento hospitalar por falta de um leito emergencial. 

Além disso, neste exemplo todos os pressupostos da responsabilidade civil do 

Estado foram satisfeitos. O Poder Público deixa de fornecer o número suficiente de vagas em 

leitos de UTI, ou muitas vezes acaba transferindo o paciente para outro hospital a destempo, o 

que caracteriza o fato administrativo. O dano e o nexo de causalidade são facilmente 

observáveis, na medida em que o resultado danoso da morte só ocorreu por não haver local 

adequado para aquele que se encontra em quadro clínico delicado. 

Foi assim que também entendeu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, conforme a leitura da ementa transcrita abaixo: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM HOSPITAL. AUSÊNCIA 
DE TRATAMENTO ADEQUADO. PACIENTE QUE É DEIXADO EM UMA 
MACA NO CORREDOR DO NOSOCÔMIO POR FALTA DE LEITO NA UTI. 
OMISSÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. NEXO 
CAUSAL ENTRE O FALECIMENTO E A OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA E EFICIENTE. NEGLIGÊNCIA DA 
EQUIPE MÉDIDA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. " (...) 
havendo uma omissão específica, o Estado deve responder objetivamente pelos 
danos dela advindos. Logo, se o prejuízo é consequência direta da inércia da 
Administração frente a um dever individualizado de agir e, por conseguinte, de 
impedir a consecução de um resultado a que, de forma concreta, deveria evitar, 
aplica-se a teoria objetiva, que prescinde da análise de culpa" (TJSC, AC n. 
2009.046487-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 15.9.09).74 [...] (grifo nosso) 

Acrescente-se ainda que a norma constitucional consagradora do direito 

fundamental à saúde goza de aplicabilidade imediata, nos termos do §1º, do art. 5º da CF/88. 

Com efeito, os administradores, gestores, legisladores e os aplicadores do direito em geral 

devem atuar de forma a conceder a maior efetividade possível aos dispositivos que 

prescrevem direitos fundamentais. 

O STJ entendeu, no julgamento do Agravo Regimental, no Agravo do Recurso 

Especial, nº 36394, que não há qualquer afronta à legislação federal quando o magistrado de 

primeiro grau decide que o paciente deve ser internado em hospital particular detentor de vaga 

                                                 
74 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2011.061715-3. Relator: 
Desembargador Francisco Oliveira Neto. Publicação: 25/10/2011. 
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em UTI se a rede pública não dispõe de vagas. Neste caso, é o Poder Público quem deverá 

arcar com todos os custos da internação.75 

Outra decisão da corte superior uniformizadora da jurisprudência das leis federais, 

de importância substancial no estudo da temática deste trabalho, especialmente em função das 

razões estatais sobreditas da "reserva do possível" e da "separação dos poderes" para a falta de 

concretização dos direitos sociais, foi o voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, que, 

apesar de sua extensão, merece ter o projeto de ementa citado na íntegra, in verbis: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. 
PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 
MÍNIMO EXISTENCIAL. 
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico 
supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, 
tanto na ordem econômica, como na política e social. 
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em 
legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em 
oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a 
matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a 
cumprir o dever legal. 
3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital 
local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, 
tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução 
de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de 
Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e 
legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma 
política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento 
meramente perfunctório ou insuficiente. 
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador 
incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa 
humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal 
capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. 
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa 
de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades 
particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo 
o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 
aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 
razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são 
plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da 
discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio 
da separação dos Poderes. 
6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é 
resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende 
unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 
dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é 
fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 
7. Recurso Especial provido.76 (grifo nosso) 

                                                 
75 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo do Recurso Especial nº 36394. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Publicação: 12/04/2012. 
76 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1068731. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relator: Ministro Herman Benjamin. Publicação: 08/03/2012. 
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Como já foi aduzido anteriormente, acreditamos que a norma constitucional 

insculpidora do direito social e fundamental à saúde é uma norma-princípio norteadora de 

toda a atividade estatal. Portanto, mesmo para aqueles que advogam a programaticidade do 

direito à saúde, tal característica não pode funcionar como autorização desvelada para que a 

Administração Pública seja incompetente ou relapsa no dever constitucional de realizar 

políticas públicas que deem real eficácia aos direitos sociais fundamentais. 

Na maioria dos casos, o simples fato de inexistirem vagas suficientes para aqueles 

que necessitam de um tratamento médico complexo pode gerar prejuízos de ordem material e 

moral passíveis de reparação. Não obstante, precisam estar presentes os pressupostos da 

responsabilidade civil. 

O grande problema, outrora anunciado, diz respeito às conclusões divergentes 

entre os magistrados e os doutrinadores sobre a necessidade de se aferir no caso concreto os 

requisitos de uma possível responsabilidade objetiva ou subjetiva. 

Embora não seja a posição defendida nesta pesquisa, pode-se afirmar que há, na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça77, uma 

prevalência de decisões judiciais posicionando-se pela responsabilidade subjetiva do Estado 

em caso de condutas omissivas, impondo-se assim ao prejudicado a tarefa de comprovar a 

culpa administrativa do ente público, ou seja, a sua concorrência para o evento danoso. Assim 

se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. MORTE DE MENOR. SUS. FALTA DE LEITOS DE UTI. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE 
DISPONIBILIZAR LEITOS PELO SUS. FAUTE DU SERVICE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ART. 6º DA CF/88. DANO MORAL. 
QUANTUM. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PADRÃO DA TURMA.  
1. A alegação referente à insuficiência de leitos de UTI na região onde ocorrido no 
caso concreto o óbito da menor conduz à legitimidade da União Federal para 
integrar o feito, na medida em que tal providência faz parte das políticas sociais de 
promoção à saúde, insertas na Constituição Federal e atribuídas às esferas federal, 
estadual e municipal.  
2. A insuficiência de leitos de UTI pelo SUS caracteriza faute du service - falha 
no serviço público de prestação de assistência à saúde, direito garantido pelo 
art. 6º da CF/88. Não se trata de responsabilidade objetiva do Poder Público, 
devendo, aqui, ser comprovada a culpa da União e do Estado, isto é, sua 
concorrência para o evento danoso - o óbito da menor. Afastada a aplicação do 
art. 37, § 6º, da CF/88.  
3. À falta de critérios objetivos para a fixação do dano moral, o julgador socorre-se 
de princípios como o da razoabilidade e o da proporcionalidade. A reparação do 
dano não pode configurar forma de enriquecimento indevido à vítima, tampouco ser 

                                                 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1023937. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relator: Ministro Herman Benjamin. Publicação: 30/06/2010. 
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irrisória ao causador do dano. O valor mensurado deve amenizar o mal sofrido pela 
parte afetada, além de punir o agente do ato lesivo, coibindo, ainda, a reiteração da 
conduta. Porém, o arbitramento da quantia deve ser estimado com moderação, a fim 
de evitar a perspectiva do lucro fácil.78 [...] (grifo nosso) 

Embora possa haver posição majoritária na jurisprudência quanto à necessidade 

de comprovar o dolo ou culpa (imperícia, negligência ou imprudência) do ente público no 

caso de comportamentos omissivos, a própria Corte Suprema já admitiu a possibilidade de se 

responsabilizar o Estado pela omissão sem a necessidade de se individualizar a sua culpa, 

conquanto se possa atribuir-lhe de forma genérica a falta do serviço, conforme a leitura da 

ementa a seguir: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO 
OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO 
DETENTO.RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: 
FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º.  
I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por 
esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa 
de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não 
sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao 
serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.  
II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da 
causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao 
poder público e o dano causado a terceiro.  
III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência 
da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que 
o Estado deve zelar pela integridade física do preso.  
IV. - RE conhecido e provido.79 (grifo nosso) 

A ausência de vagas em leitos emergenciais pode ocasionar danos de diversas 

naturezas, principalmente quando ocorre óbito do paciente. Neste caso, os familiares podem 

recorrer ao judiciário para obter reparação moral e, em alguns casos, pedir a pensão por morte 

de filho menor.80 

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano 

suportado, a indenização deve ser deferida, nos termos do inciso V, do art. 5º da CF/88. Em 

havendo gastos de internação em instituição privada por falta de estrutura física na rede 

pública, cabe o pedido de reparação material contra o Poder Público através dos 

comprovantes e recibos das despesas eventualmente realizadas. 

                                                 
78 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 1459 - 2004.70.09.001459-1. Órgão 
Julgador: Terceira Turma. Relator: Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Publicação: 
06/08/2008. 
79 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 382054. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relator: Ministro Carlos Velloso. Publicação: 03/08/2004. 
80 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 507.120. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relatora: Ministra Eliana Calmon. Publicação: 10/11/2003. 
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Parece então que as cortes de justiça brasileiras acabaram acolhendo o 

entendimento do professor Celso de Mello. Para o autor, a responsabilidade civil do Estado 

por comportamentos omissivos, que é o caso abordado neste trabalho quanto à falta de vagas 

em leitos de UTIs, é subjetiva e, para sua constatação, exsurge a necessidade de comprovar a 

negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente 

imposto de agir, além do dano e do nexo causal entre o hiato estatal e o prejuízo 

experimentado. 

Não é este, entretanto, o posicionamento que se adota neste trabalho. Levando-se 

em consideração que o direito fundamental à saúde goza de eficácia direita e aplicabilidade 

imediata, que tem íntima relação com o direito à vida e o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, que é uma norma-princípio norteadora de toda atividade estatal, 

e que no caso de falta de leitos emergenciais há uma omissão claramente específica do Poder 

Público, conclui-se que aquele que foi lesado pela falta do tratamento médico adequado 

precisa fazer prova somente da ocorrência do fato administrativo, do dano e do nexo de 

causalidade, conforme os pressupostos exigidos para a caracterização da responsabilidade 

objetiva do Estado, apregoada no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. 

Saliente-se, ainda, que nas circunstâncias em que haja o dever específico de o ente 

estatal evitar a ocorrência do evento danoso, quando de sua conduta omissiva resulte de forma 

direta e imediata o dano sucedido, aí sim, igualmente, não há razão suficiente para se afastar a 

teoria da responsabilidade objetiva, já que nem mesmo a nossa Carta Magna o fez.  

Por fim, há aqueles casos em que existe presunção de culpa em desfavor do 

Estado. Exemplificando, tem-se a Portaria GM-MS nº 1.101/2002, que estabeleceu o número 

mínimo de UTIs a cada 1.000 habitantes. Se não houver disponibilidade suficiente de vagas 

em leitos de urgência em determinado ente federativo, desrespeitando-se assim o referido 

comando normativo, haverá uma presunção juris tantum de culpa do Poder Público, cabendo 

a este fazer prova contrária dos fatos alegados pela parte autora na ação reparatória. Sendo 

assim,  neste exemplo, o prejudicado, também, só bastaria comprovar a omissão estatal (fato), 

o dano e o nexo causal, únicos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade 

objetiva do Estado. 
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5 CONCLUSÃO 

 
À luz de tudo o que foi dito, dessume-se que ainda há uma grande celeuma, tanto 

em sede doutrinária quanto jurisprudencial, em torno da responsabilidade extracontratual do 

Estado por comportamentos omissivos. Embora a CF/88 não tenha feito quaisquer distinções 

entre condutas comissivas ou faltosas na circunscrição da teoria objetiva insculpida em seu 

art. 37, §6º, os aplicadores do direito não se encontram em consonância no estudo da matéria 

em destaque. 

Dos posicionamentos apresentados, entendemos que o Estado deve ser 

responsável quando há uma omissão específica que tenha causado de forma direta e imediata 

o resultado danoso. Destarte, o caso de mortes por falta de vagas em leitos de unidades de 

terapia intensiva é claramente uma omissão específica e injustificável do Poder Público, 

especialmente quando foge aos patamares mínimos de disponibilização de leitos, com 

verdadeira presunção de culpa em desfavor da figura estatal. Neste caso específico, somos 

levados à ilação de haver responsabilidade objetiva do Estado pelos danos eventualmente 

ocasionados ao paciente e seus familiares. 

Em contrapartida, não é toda omissão estatal que traduz a possibilidade do Poder 

Público responder objetivamente pelos danos dela advindos. Se entendêssemos desta forma, 

poderíamos condescender com alguns absurdos. O Estado não pode ser considerado, portanto,  

um segurador geral. Afinal de contas, vários prejuízos causados por comportamentos 

omissivos dos agentes públicos não tem a participação direta do ente estatal, o que, muitas 

vezes, descaracteriza o nexo de causalidade entre o lapso governamental e o dano 

experimentado pela parte lesada, deixando de se configurar, em consequência, a 

responsabilidade civil do Estado. 

O que se percebe nos tempos hodiernos é que os dirigentes estatais tem se 

aproveitado do argumento jurídico de que os direitos sociais estão descritos em normas 

constitucionais programáticas que apenas estabelecem linhas diretivas, ou seja, metas a serem 

perseguidas pelas autoridades. Tal situação denota a crise de efetividade pela qual os direitos  

fundamentais sociais tem passado, dentre os quais, destaca-se o direito à saúde. No entanto, 

mesmo que reconheçamos o caráter programático deste direito, não podemos deixar de lhe 

conferir a máxima eficácia, na medida em que possui íntima relação com o direito à vida e o 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 



58 
 

Com efeito, o direito à saúde é, na verdade, uma norma-princípio de eficácia 

direta e aplicabilidade imediata, nos termos do §1º, do art. 5º da Carta Magna. Sendo assim, 

ao pensarmos na questão relacionada aos danos perpetrados pela falta de vagas em leitos de 

UTIs, temos que reavaliar as razões utilizadas pelo governo para não garantir uma vida digna 

às pessoas. Por várias ocasiões, o Poder Público se arvora nos argumentos relacionados à 

"reserva do possível", à inexistência de dotação orçamentária, ao princípio da separação dos 

poderes para deixar de conceder real concretização a estes direitos essenciais. 

Sabe-se que, porém, sendo a República Federativa do Brasil um Estado 

Democrático de Direito, nos termos do caput do art. 1º da CF/88, deve-se velar pela dignidade 

da pessoa humana, ou seja, realizar prestações que garantam a realização dos direitos 

fundamentais. 

No que atine à reparabilidade dos prejuízos experimentados pelo paciente lesado e 

pela sua família, devido à omissão estatal em fornecer vagas suficientes em leitos 

emergenciais, ou até mesmo de outros danos ocasionados pela transferência a destempo de 

pacientes para um estabelecimento hospitalar privado, acreditamos que, neste exemplo, o 

Poder Público deve responder objetivamente pelos resultados danosos de sua conduta 

omissiva. Logo cabe ao prejudicado fazer prova apenas do fato administrativo, do nexo causal 

e do evento danoso. 

Não é este, todavia, o entendimento que tem prevalecido nos nossos tribunais. Em 

se tratando de comportamentos estatais omissivos, costuma-se exigir a comprovação da culpa 

administrativa, ou seja, da inexistência de funcionamento do serviço público, de seu retardo 

ou sua ineficiência. Portanto, os magistrados, em geral, tem responsabilizado o Estado 

somente quando a parte lesada comprova o descumprimento de um dever legal estatal de 

impedir a ocorrência do dano. 

Finalmente, apesar da força destes argumentos, defendemos neste trabalho a tese 

de que a Constituição Federal de 1988 não fez quaisquer distinções entre comportamentos 

comissivos e omissivos para aplicação da responsabilidade objetiva pelos danos causados 

pelos agentes públicos, nos termos do art. 37, §6º, da Carta Cidadã. Na questão específica da 

ausência de vagas em leitos de urgência, máxime quando há óbitos de pacientes, existe a 

necessidade de facilitar ao administrado, substantiva e processualmente, os requisitos que 

ensejam a indenização pelos danos ocorridos através da aludida omissão estatal 
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inconstitucional e injustificável, o que implica em exigir do lesado somente a prova dos 

pressupostos relacionados à responsabilidade objetiva do Estado. 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010. 
 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Atualizada até a EC nº 70 de 29/03/2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 04 
jun. 2012. 
 
 
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
 
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito  Constitucional e Teoria da Constituição. 7. 
ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. 
 
 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil - v. 7. 25. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
FERRAZ, Octávio Luiz Motta Ferraz; VIEIRA, Fabíola Sulpino. Direito à Saúde, Recursos 
Escassos e Equidade: Os Riscos da Interpretação Judicial Dominante. In: DADOS – Revista 
de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 52, nº1, 2009. 
 
 
FILHO, José dos Santos Cavalho. Manual de Direito Administrativo . 21. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 
 



60 
 

GANDINI, João Agnaldo Donizeti; SALOMÃO, Diana Paola da Silva. A responsabilidade 
civil do Estado por conduta omissiva. Sítio eletrônico do Jus Navigandi. Disponível em: < 
http://jus.com.br/revista/texto/4365/a-responsabilidade-civil-do-estado-por-conduta-
omissiva/2> Acesso em: 22 mar. 2012.  
 
 
KOMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro . 28. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. 
 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 
 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
 
NERY, Fernando Loschiavo. A política "Vaga Zero" . Sítio eletrônico do slideshare. 
Disponível em: < http://www.slideshare.net/advnery/cartilha-vaga-zero> Acesso em: 10 abr. 
2012.  
 
 
OLSEN, Ana Carolina Lopes. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais frente à 
Reserva do Possível.. 390 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Paraná, Curitiba, 2006. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/>. Acesso 
em: 16 abr. 2012. 
 
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998. 
 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2007. 
 
 
______; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Proteção e promoção da saúde aos 20 anos da 
CF/88. Revista de Direito do Consumidor. Ano 17. n. 67.jul.-set./2008, p. 125-172. 
 
 



61 
 

SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-
jurídicos. In: NOVELINO, Marcelo (org.) Leituras complementares de constitucional. 4. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 389-427. 
 
 
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2009. 
 
 
______. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 


