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A CRFB/88 consagra a Dignidade da Pessoa Humana como um valor 

fundamental da República Brasileira, em seu art. 1º, inciso III, elevando-a à 

categoria de fundamento do Estado Democrático de Direito. Para Moraes7, a 

Dignidade da Pessoa Humana, como fundamento da República Brasileira, 

“concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 

personalidades humanas”, e afasta a “idéia de predomínio das concepções 
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ser objeto de apreciação judicial”10, ou seja, é a possibilidade de concretização 

dos direitos através de sua efetiva aplicação por meio de mecanismos jurídicos de 

exigibilidade, mediante apreciação do Poder Judiciário.  

                                            
10 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário Compacto do Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 147. 



 

SUMÁRIO 

RESUMO ............................................................................................ IX 
RESÚMEN ........................................................................................... X 
INTRODUÇÃO ...................................................................................... 1 
CAPÍTULO 1 ......................................................................................... 4 
SAÚDE PÚBLICA ................................................................................. 4 

1.1 ASPECTOS DESTACADOS DA SAÚDE PÚBLICA EM ALGUMAS 
NAÇÕES: análise comparada .............................................................................. 4 

1.1.1 A SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL ..................................................................... 7 

1.1.2 O BRASIL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NA HISTÓRIA ............................ 11 

1.1.2.1 A saúde pública no Brasil Colônia......................................................... 12 

1.1.2.2 A saúde pública no Brasil Império......................................................... 16 

1.1.2.3 A saúde pública no Brasil República .................................................... 19 

1.1.2.3.1 A primeira república (1889-1930) ........................................................... 19 

1.1.2.3.2 A Era Vargas (1930-1945) ..................................................................... 24 

1.1.2.3.3 A Democratização e a Saúde (1945-1964) ............................................ 29 

1.1.2.3.4 O Regime Militar de 1964 ....................................................................... 32 

1.1.2.4 A Saúde Pública nos Anos 80-90: a Constituição de 1988 .................. 36 

CAPÍTULO 2 ....................................................................................... 43 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: DESAFIOS PARA 
EFETIVIDADE .................................................................................... 43 
2.1 HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO ............................................ 43 
2.1.1 ESCOLAS DE INTERPRETAÇÃO ......................................................................... 46 
2.1.1.1 Escolas de estrito legalismo, dogmáticas ou escolásticas ................. 46 
2.1.1.1.1 Escola da Exegese................................................................................. 46 

2.1.1.1.2 Escola dos Pandectistas ........................................................................ 47 

2.1.1.1.3 Escola Analítica de Jurisprudência......................................................... 48 

2.1.1.2 Escolas que se abrem a uma interpretação mais livre ........................ 51 



 

2.1.1.2.1 Escola da Livre Pesquisa Científica ....................................................... 51 

2.1.1.2.2 Escola do Direito Livre ou do Direito Justo ............................................. 52 

2.1.1.2.3 Escola Sociológica Americana ............................................................... 53 

2.1.1.2.4 Escola da Jurisprudência de Interesses ................................................. 54 

2.1.1.2.5 Escola Realista Americana .................................................................... 55 

2.1.1.2.6 Escola Egológica .................................................................................... 56 

2.1.1.2.7 Escola Vitalista de Direito ....................................................................... 57 

2.1.1.3 A busca pela Efetividade dos Direitos Fundamentais: desafios de 
uma nova Hermenêutica .............................................................................. 58 

2.2 O SISTEMA DE REGRAS E PRINCÍPIOS: natureza jurídica ....................... 62 
2.3 AS DIMENSÕES (GERAÇÕES) DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ............. 65 
2.3.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA DIMENSÃO ...................................... 66 
2.3.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO ..................................... 67 
2.3.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRA DIMENSÃO ..................................... 68 
2.3.4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE QUARTA DIMENSÃO ....................................... 70 
2.3.5 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE QUINTA DIMENSÃO ......................................... 70 
2.4 A RESERVA DO POSSÍVEL ........................................................................... 71 
2.5 SAÚDE E DIREITO À EXISTÊNCIA DIGNA ................................................... 77 

CAPÍTULO 3 ....................................................................................... 82 
SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO, DEVER DO ESTADO: 

CONSOLIDAÇÃO PELA VIA JUDICIAL ...................................... 81 

3.1 JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE ................................................ 81 

3.1.1 A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS ........................................................... 85 

3.2 MECANISMOS PROCESSUAIS DE EFETIVAÇÃO JUDICIAL ..................... 93 

3.3 SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO, DEVER DO ESTADO: consolidação 

pela via judicial ............................................................................................. 98 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 108 
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS ............................................................ 117 
 



RESUMO 
 

A presente dissertação inicia o estudo destacando aspectos da história da saúde 

pública em algumas nações e no Brasil, desde o período do Brasil colônia até a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Possui como ponto 

chave o estudo da moderna Hermenêutica que permite ao operador do direito 

imprimir a necessária força normativa ao conteúdo constitucional, especialmente 

para demonstrar que o Direito à Saúde revela-se indissociável do direito à vida e 

à existência digna. Nos mais de vinte anos de vigência da CRFB/88, os tribunais 

vêm sedimentando o entendimento de que o Direito à Saúde ultrapassa os liames 

singelos de um direito social dependente de norma programática para sua 

implementação. O que a jurisprudência vem fomentando é justamente a 

Judicialização desse direito, necessário ao cumprimento da norma constitucional 

que prevê como primado de um Estado Democrático de Direito o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. Não se pode conceber uma existência digna 

dissociada do completo amparo ao Direito à Saúde que, por se tratar de direito 

fundamental inerente ao próprio direito à vida, sua Judicialização é plenamente 

possível e cumpre ao Poder Judiciário, o qual vem fazendo através das decisões 

especialmente do STF, a fiscalização do Poder Executivo na implementação e 

efetivo atendimento desse direito, condição sine qua non de respeito à ordem 

Constitucional e ao Estado Democrático de Direito. Quanto à Metodologia 

empregada, registra-se que, na Fase de Investigação o Método11 utilizado foi o 

Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados o Cartesiano e, no presente Relatório 

da Pesquisa, é empregada a base indutiva12. A presente Dissertação está inserida 

na Linha de Pesquisa: Constitucionalismo e Produção do Direito. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde; Direito Fundamental; Dignidade da Pessoa 

Humana; Judicialização; Reserva do Possível; Mínimo Existencial. 

                                            
11“Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica. 12. ed . rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 206).  
12Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 
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RESÚMEN 
La presente tesina inicia el estudio destacando aspectos de la historia de la salud 

pública en algunas naciones y en el Brasil, desde el período colonial brasileño 

hasta la Constitución da República Federativa de Brasil de 1988. Fija como punto 

llave el estudio de la moderna Hermenéutica que permite al operador del derecho 

imprimir la necesaria fuerza normativa al contenido constitucional, especialmente 

para demostrar que el Derecho a la Salud se revela íntimamente ligado al derecho 

a la vida y a la existencia digna. En los mas de veinte años de vigencia de la 

CRFB/88, los tribunales vienen sedimentando el entendimiento de que el Derecho 

a la Salud ultrapasa las simples ligaciones de un derecho social dependiente de 

norma programática para su implementación. Lo que la jurisprudencia viene 

fomentando es justamente la Judicialización de ese derecho, necesario al 

cumplimiento de la norma constitucional que prevé como primado de un Estado 

Democrático de Derecho el principio de la Dignidad de la Persona Humana. No se 

puede concebir una existencia digna divorciada de el completo amparo al 

Derecho a la Salud que, por tratarse de derecho fundamental inherente al propio 

derecho a la vida, su Judicialização es plenamente posible y cabe al Poder 

Judicial, que lo viene concretizando a través de las decisiones especialmente de 

el STF, la fiscalización de el Poder Ejecutivo en la implementación y efectiva 

atención de ese derecho, condición sine qua non de respeto al orden 

Constitucional y al Estado Democrático de Derecho.  Cuanto a la Metodología 

empleada, se registra que, en la Fase de Investigación el Método13 utilizado fue el 

Inductivo, en la fase de Tratamiento de los Datos el Cartesiano y, en el presente 

Relato de la Pesquisa, se emplea la base inductiva14. Esta tesina se encuentra 

inserida en la Línea de Pesquisa: Constitucionalismo y Producción del Derecho. 

 

Palabras-clave: Derecho a la Salud, Derecho Fundamental, La dignidad de la 

persona humana; Judicialización; Minimo existencial; Reserva de lo posible. 
                                            
13“Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica. 12. ed . rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 206).  
14Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 



INTRODUÇÃO 

 

No contexto teórico do direito constitucional contemporâneo, o Direito à 

Saúde tem buscado sedimentação de sua dimensão indissociável, como direito 

individual, do direito à vida.  

Seu necessário e urgente reconhecimento como direito individual 

inalienável tem implicado em sua Judicialização, fulcrada na obrigação de o 

Estado à prestação das condições mínimas existenciais para que o cidadão viva 

dignamente. 

O presente trabalho, nesta senda, possui como objetivo científico 

estudar o Direito à Saúde não apenas como direito coletivo, mas, especialmente, 

como direito individual e dever do Estado à sua prestação, ainda que compelido 

através do Poder Judiciário.  

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre em Ciência 

Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da UNIVALI e o Específico: 

Estudar o Direito à Saúde não apenas como direito coletivo, mas, especialmente, 

como direito individual e dever do Estado à sua prestação, ainda que compelido 

através do Poder Judiciário. 

Para o equacionamento do problema são levantadas as seguintes 

hipóteses:  

a) O Direito à Saúde revela-se direito fundamental em razão de sua 

essencialidade à garantia do direito à vida.  

b) A obrigação do Estado na prestação do Direito à Saúde é passível 

de Judicialização.   

c) O Direito à Saúde independe de normas programáticas do poder 

público porquanto se trata de direito subjetivo e intimamente ligado ao direito à 

existência digna, ao mínimo existencial, ou seja, à própria vida. 

d) O princípio da Reserva do Possível não deve ser aplicado ao Direito 

Brasileiro porque se trata de teoria advinda do Direito Alemão, cuja realidade 

social difere do Brasil.  
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Os resultados para as hipóteses descritas inicialmente serão 

apresentados na forma de três Capítulos na presente Dissertação, conforme 

sintetizado a seguir.  

No Capítulo 1, apresentam-se alguns aspectos destacados da saúde 

pública em algumas nações e a evolução histórica das políticas públicas de saúde 

no Brasil desde o período de Brasil Colônia até a Constituição da República 

Federativa de 1988.  

Para a compreensão dos exatos termos do contido na Constituição 

Brasileira de 1988, o Capítulo 2 discorre sobre a efetividade dos direitos e 

garantias fundamentais através da aplicação do direito pelos desafios trazidos 

pela Hermenêutica moderna. Discorre a respeito das dimensões dos Direitos 

Fundamentais, sua aplicabilidade imediata, a existência digna e a Reserva do 

Possível, comumente alegada pelos entes estatais para justificar a não 

implementação de políticas públicas.  

O Capítulo 3, por sua vez, dedica-se a discorrer especificamente 

quanto ao objeto principal da presente Dissertação, qual seja, o Direito à Saúde 

como direito do cidadão e dever do Estado e sua consolidação judicial. Para 

tanto, inicia-se com destaques à possibilidade de Judicialização do Direito à 

Saúde e os mecanismos processuais de sua efetivação e culmina, por fim, no 

estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como resultado dessa 

consolidação.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a conscientização 

da urgente necessidade de reconhecimento efetivo do Direito à Saúde não 

apenas como direito coletivo mas, especialmente, direito individual inalienável.  

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação o Método15 utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados 

o Cartesiano e, no presente Relatório da Pesquisa, é empregada a base 

                                            
15“Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica. 12. ed . rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 206).  
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indutiva16.  

Foram acionadas as técnicas do referente17, da categoria18, dos 

conceitos operacionais19, da pesquisa bibliográfica20, do fichamento21 e de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas com a letra 

inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em 

glossário inicial. 

                                            
16Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 
17"explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 54. 
18“palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 25.  
19“definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 37. 
20“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”.PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 207. 
21“Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 201 e 202.  



CAPÍTULO 1 
SAÚDE PÚBLICA 

 

1.1 ASPECTOS DESTACADOS DA SAÚDE PÚBLICA EM ALGUMAS NAÇÕES 
COMO SISTEMAS PARA ANÁLISE 

Os sistemas de saúde no mundo contemporâneo assemelham-se 

consoante as políticas sociais aplicadas gradativamente diante dos avanços 

tecnológicos e pelo descobrimento das doenças como uma mercadoria de valor. 

Entretanto, divergem consideravelmente no que tange ao acesso da população a 

esses serviços, a forma de sua prestação, pelo Estado, bem como sua 

organização e desempenho, já que os elementos históricos, econômicos, políticos 

e culturais de cada país influenciam, diretamente, no sistema de saúde de cada 

sociedade22.  

É preciso, portanto, ao analisar os sistemas de saúde em outros 

países, ter sob enfoque que a realidade de cada país se altera de acordo com 

suas características históricas, políticas, econômicas e culturais. Neste sentido, 

comparar é “buscar semelhanças, diferenças ou relações entre fenômenos que 

podem ser contemporâneos ou não, que ocorram em espaços distintos ou não, 

para melhor compreendê-los”23.  

Para Ballerini24, enquanto dado coletivo, costuma-se dividir a história 

da saúde pública em quatro fases distintas:  

a) fase de saneamento e assistência médica a grupos humanos 

de baixo nível sócio econômico (1832 a 1876); b) período de 

controle de doenças transmissíveis (1876 a 1917); c) período da 

medicina preventiva (1917 a 1941) e; d) período da integração 

sócio-econômica da saúde (a partir de 1941)25.  

                                            
22 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde. In: CAMPOS, Gastão Wagner de et 
al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006, p. 563-613, p. 
563. 
23 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 564. 
24 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado. Leme/SP: Habermann Editora, 2009, p. 52-53.  
25 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 52-53. 
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Hodiernamente, portanto, a saúde pública encontra-se no período 

histórico de sua integração sócio-econômica. Contudo, a formação do modelo 

atual de saúde pública advém da evolução havida nos períodos históricos 

anteriores.  

A oferta de serviços a partir do modelo de seguro social ou seguro 

público, iniciado na Alemanha no final do século XIX, é expandida, influenciando 

muitos países, inclusive o sistema de previdência social do Brasil, que se 

fundamenta em contribuições sociais obrigatórias dos trabalhadores e das 

empresas a diferentes fundos públicos: 

Em 1948, a criação no Reino Unido de um Serviço Nacional de Saúde (o 
National Health Service – NHS), com garantia de acesso universal a cuidados 
gratuitos e integrais, com financiamento a partir de impostos, inaugurou um 
novo marco na organização dos sistemas de saúde contemporâneos. O 
direito a saúde foi, então, dissociado do nível de renda ou do vínculo de 
trabalho passando a ser considerado um direito da cidadania26.  

As primeiras classificações dos aspectos constitutivos dos modelos de 

assistência social coincidem com o desenvolvimento econômico e regime político 

de cada país. Embora não existam sistemas totalmente puros e a riqueza de uma 

sociedade nem sempre revela justiça social ou boa organização de seus serviços 

de saúde, no final da década de 1980, três formatos receberam destaque: “o 

sistema de tipo empresarial-permissivo ou de mercado (Estados Unidos), os 

seguros sociais públicos (França, Alemanha, entre outros) e os sistemas ou 

serviços nacionais (Reino Unido, Canadá)”27.  

A avaliação dos diversos sistemas de saúde nos países do mundo 

inteiro implica um estudo detalhado que não se pretende abordar no presente 

trabalho, até porque ultrapassa os limites do desafio inicialmente proposto. O que 

se pretende é registrar, com a cautela peculiar do trabalho científico, como 

funciona, sinteticamente, a saúde em países com diferentes sistemas 

econômicos, políticos e culturais.  

Nos Estados Unidos da América, o sistema de saúde é de tipo 

pluralista empresarial permissivo. Desde o início da história da saúde neste país, 

a saúde sempre foi considerada um problema individual e apenas os pobres e os 

                                            
26 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 564. 
27 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 565. 
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incapazes de competir no mercado eram acolhidos por ações específicas, por 

caridade ou pelo governo local: “há nos EUA uma variedade de instituições 

privadas e públicas, configurando um sistema plural com múltiplos subsistemas 

para clientelas distintas”.  

Conforme escreveu Dworkin28, “se o que queremos é falar sobre direito 

à saúde, então devemos ir a outro país e não aos Estados Unidos”. Isto porque, 

conforme destaca Leal29, “Enquanto a França ocupa o 1º lugar no ranking de 

saúde pública da OMS, os Estados Unidos estão em 37º lugar”. 

A grande maioria da população possui seguro de saúde privado nos 

Estados Unidos da América, “os quais serviram também como referência para 

criação dessa modalidade no Brasil”30. Sua organização político-administrativa 

caracteriza-se por um governo federal, estados, condados e municípios.  

Em países como França, Alemanha, Espanha ou Itália, é pela via 

legislativa que o Direito à Saúde é assegurado para toda a população, porquanto 

existe infraestrutura administrativa e jurisdicional com escopo exclusivo de 

garantir a efetivação dos direitos sociais. Na Alemanha, o Estado faz parceria com 

particulares para implementação destes serviços, assim como também na 

Espanha. Já na Inglaterra, tal processo é realizado por meio da prestação do 

Estado31. 

Destaca Conill32 que a França possui seu sistema de saúde 

fundamentado nos princípios da solidariedade, pluralismo e medicina liberal e faz 

uso de um sistema de seguro público. Assim, em função do princípio da 

solidariedade, o seguro garante um financiamento compartilhado, no qual a 

contribuição independe dos riscos individuais ante a possibilidade de adoecer. 

                                            
28 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. trad. Jussara 
Simões. Revisão técnica e da tradução Cícero Araújo, Luiz Moreira. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p. 434.  
29 LEAL, Saul Tourinho. Direito à saúde: cidadania constitucional e reação judicial. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 16, n. 2901, 11 jun. 2011 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/19319>. 
Acesso em: 16 mar. 2013. 
30 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 572. 
31 ARANGO, Rodolfo. O Direito à Saúde na Jurisprudência Constitucional Colombiana. In: 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais. Fundamentos, 
Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2010, p. 721-754, p. 
748. 
32 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 572. 
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Relativamente a este aspecto, Conil33 ensina que “o financiamento dos serviços 

advém de impostos e de contribuições de empregados e empregadores, 

configurando um seguro público (‘Securité Sociale’) regulamentado pelo Estado”.  

Entretanto, segundo Leal34, é importante destacar que: 

Quando o que está em discussão é o direito à saúde, o modelo brasileiro se 
aproxima muito mais de países como a África do Sul ou Colômbia, que 
enfrentam desafios semelhantes às nações que incorporaram constituições 
repletas de direitos sociais. Nossa realidade é bem diversa da vivida pela 
França, Alemanha ou mesmo os Estados Unidos. 

Ao disponibilizar instalações para mães analfabetas, a Nigéria, país 

com sérios problemas no seu sistema de saúde pública, foi capaz de aumentar 

em até 20% a esperança destas mães de verem seus filhos nascerem com vida; 

“a oferta de educação ainda que sem equipamentos de saúde a elevou em 33%; 

no entanto, a disponibilização de serviços de saúde e de educação gerou um 

impressionante aumento de 87% na esperança de vida"35.  

Portanto, para Green36, Nigéria tem a ensinar ao Brasil sobre sistema 

público de saúde.  

Por seu turno, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido37, desde 

sua criação, ocorrida em 1948, é considerado um modelo de socialização de 

serviços de saúde. Possuindo como características “a garantia de acesso 

universal com financiamento fiscal e um modelo assistencial regionalizado com a 

presença do clínico geral na porta de entrada”, ademais, serviu como referência 

para algumas reformas sanitárias ocorridas, principalmente, na década de 1970, a 

exemplo de Portugal, como se verá a seguir38. 

 

1.1.1 A SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL 

Em 2009, foi celebrado o 30º aniversário do Serviço Nacional de Saúde 

                                            
33 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 575. 
34 LEAL, Saul Tourinho. Direito à saúde: cidadania constitucional e reação judicial. 
35 GREEN, Duncan. Da pobreza ao poder: como cidadãos ativos e estados efetivos podem 
mudar o mundo. trad. Luiz Vasconcelos. São Paulo: Cortez; Oxford: Oxfam International, 2009, p. 
43. 
36 GREEN, Duncan. Da pobreza ao poder: como cidadãos ativos e estados efetivos podem 
mudar o mundo, p. 43. 
37 O Reino Unido é composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.  
38 CONILL, Eleonor Minho. Sistemas Comparados de Saúde, p. 586. 
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(SNS) em Portugal. Foi instituída uma rede de órgãos e serviços prestadores de 

cuidados globais de saúde a toda a população, através da qual o Estado 

salvaguarda o direito à proteção da saúde39. Tratou-se, oficialmente, de uma 

organização dos diplomas legais até então existentes a respeito do sistema de 

saúde português.  

Conceitos religiosos, políticos e sociais de cada época influenciaram a 

organização dos serviços de saúde, os quais eram utilizados como resposta à 

sociedade acerca do aparecimento de doenças. Até a criação do SNS, a 

assistência médica competia às famílias, às instituições privadas e aos serviços 

médico-sociais da Previdência. A história da saúde pública, em Portugal, parece 

tão precária quanto à do Brasil. Em 1899, o Dr. Ricardo Jorge40 inicia a 

organização dos serviços de saúde pública com o Decreto de 28 de dezembro e o 

Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública, de 24 de 

dezembro de 1901. A organização entra em vigor após sua regulamentação, em 

1901: a prestação de cuidados de saúde era, então, de índole privada, cabendo 

ao Estado apenas a assistência aos pobres41. 

A reforma sanitária ocorreu em 1945, reconhecendo a debilidade da 

situação sanitária no país e a necessidade de uma resposta do Estado. São 

criados institutos dedicados a problemas de saúde pública específica, como a 

tuberculose e a saúde materna. Em 1946, inicia-se um programa de construção 

de hospitais. Surge, em 1958, o Ministério da Saúde e da Assistência. A tutela 

dos serviços de saúde pública e os serviços de assistência pública deixam, assim, 

de pertencer ao Ministério do Interior:  

A Lei n.º 2120, de 19 de Julho de 1963, promulga as bases da política de 
                                            
39 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. Disponível em: <http://www.portaldasaude.pt 
/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/historia+do+sns/historiadosn
s.htm>. Acesso em: 01 set. 2012. 
40 1858/1939. Português. Médico sanitarista e Político. Formou-se na Escola Médico-Cirúrgica do 
Porto em 1879. Em 1884 passou a dedicar-se à Saúde Pública. Entre 1891 e 1899 foi médico 
municipal do Porto e responsável pelo Laboratório Municipal de Bacteriologia. Em Junho de 1899 
deu-se a sua consagração definitiva a nível nacional e alcançou projecção internacional quando, 
sem hesitações, chegou à prova clínica e epidemiológica da peste bubónica que nesse ano 
assolou a cidade do Porto, tendo esta sido depois confirmada bacteriologicamente por ele próprio 
e Câmara Pestana. Em Outubro de 1899 foi transferido para Lisboa, sendo nomeado Inspector-
Geral de Saúde e, depois, professor de Higiene da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Em 1903, 
foi incumbido de organizar e dirigir o Instituto Central de Higiene, que passaria a ter o seu nome a 
partir de 1929 e hoje é o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.  
41 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
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saúde e assistência. Atribui ao Estado, entre outras competências, a 
organização e manutenção dos serviços que, pelo superior interesse nacional 
de que se revistam ou pela sua complexidade, não possam ser entregues à 
iniciativa privada. Cabe ao Estado, também, fomentar a criação de instituições 
particulares que se integrem nos princípios legais e ofereçam as condições 
morais, financeiras e técnicas mínimas para a prossecução dos seus fins, 
exercendo acção meramente supletiva em relação às iniciativas e instituições 
particulares42. 

Apenas em 1971, com a reforma do sistema de saúde e assistência 

conhecida como “reforma de Gonçalves Ferreira”, surge o primeiro esboço de um 

Serviço Nacional de Saúde com a organização do Ministério da Saúde e 

Assistência, onde são explicitados princípios, como o reconhecimento do Direito à 

Saúde de todos os portugueses, cabendo ao Estado assegurar esse direito e 

ainda a noção de planejamento central e de descentralização na execução. 

Surgem os “centros de saúde de primeira geração”. São excluídos da reforma os 

serviços médico-sociais das Caixas de Previdência43.  

Em 1974, o Ministério da Saúde é transformado em Secretaria de 

Estado (da Saúde) e integrado no Ministério dos Assuntos Sociais44. Dois anos 

depois, com a Constituição Portuguesa, restou previsto, em seu artigo 64, que 

todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o dever de defendê-la e 

promover. Esse direito efetiva-se através da criação de um serviço nacional de 

saúde universal, geral e gratuito. Para assegurar o direito à proteção da saúde, 

incumbe prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição econômica, aos cuidados da medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação, bem como uma racional e eficiente 

cobertura médica e hospitalar de todo o país.  

O Serviço Nacional de Saúde, que é responsável por todos os 

cuidados integrados de saúde, compreendendo a promoção e vigilância da saúde, 

a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação 

médica e social, é criado em 1979, mas só recebe autonomia administrativa 

financeira em 198245. Em 1983, o Ministério da Saúde volta ao cenário nacional 

português, quando aprovada a Lei Orgânica do IX Governo Constitucional:  

                                            
42 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
43 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
44 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
45 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
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A criação da Direcção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, através do 
Decreto-Lei n.º 74-C/84, de 2 de Março, põe fim aos serviços médico-sociais 
da Previdência e marca a expansão do SNS. Torna-se o órgão central com 
funções de orientação técnico-normativa, de direcção e de avaliação da 
actividade desenvolvida pelos órgãos e serviços regionais, distritais e locais 
que intervêm na área dos cuidados de saúde primários. O clínico geral 
adquire o estatuto de médico de família. 

Em 1989 é promovida a 2ª Revisão Constitucional, alterando-se a 

alínea “a” do nº 2 do artigo 64º, estabelecendo que o direito à proteção da saúde 

seja realizado através de um serviço nacional de saúde “universal e geral e, tendo 

em conta as condições econômicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente 

gratuito”, colocando ênfase no princípio de justiça social e de racionalização dos 

recursos46. Apenas em 1990, pela primeira vez, a saúde é vista não apenas como 

um direito, mas, principalmente, como uma responsabilidade conjunta dos 

cidadãos, da sociedade e do Estado. 

Segue-se a estruturação dos serviços de saúde pública em 1999, no 

âmbito dos quais se integra o exercício dos poderes de autoridade de saúde 

enquanto poder-dever de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na 

prevenção da doença e na promoção da saúde, que é implantado em níveis 

regional e local47. Somente em 2007 surgem as primeiras unidades de saúde 

familiar, dando corpo à reforma dos cuidados de saúde primários:  

Assiste-se a mais um passo importante na reforma dos cuidados de saúde 
primários, com a criação dos agrupamentos de centros de saúde do SNS, 
através do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro. O objectivo consiste 
em dar estabilidade à organização da prestação de cuidados de saúde 
primários, permitindo uma gestão rigorosa e equilibrada e a melhoria no 
acesso aos cuidados de saúde48. 

Com o Decreto-Lei nº 81/2009, os serviços operativos de saúde pública 

a nível regional e local são reestruturados e é possível observar-se “a modificação 

do perfil de saúde e doença das populações verificada nas últimas décadas, 

devido à evolução das condições ambientais planetárias, às alterações dos estilos 

de vida e à globalização, entre outros”49. 

                                            
46 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
47 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
48 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 
49 HISTÓRIA do Serviço Nacional de Saúde. 2010. 



 11

1.1.2 O BRASIL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NA HISTÓRIA 

A construção da saúde pública, no Brasil, está intimamente ligada aos 

diferentes movimentos relacionados às respostas sociais para os problemas de 

saúde no país.  

Compreender alguns aspectos históricos na evolução das políticas de 

saúde é de fundamental importância para consolidar o entendimento a respeito da 

influência que tais acontecimentos tiveram na conformação do atual panorama do 

sistema de saúde no Brasil, deveras ineficiente no enfrentamento dos efetivos 

problemas de saúde da população.  

A saúde pública, nos dizeres de Scliar50, configura-se como: 

[...]um trabalho de esforço organizado da comunidade, por intermédio do 
governo ou de instituições, para promover, proteger e recuperar a saúde de 
pessoas e da população, por meio de ações individuais e coletivas. São 
exemplos de ações de saúde pública: a vacinação, o saneamento básico, a 
prestação de serviços médicos.  

O Estado, na qualidade de ente responsável em garantir o respeito e a 

implementação dos direitos e garantias previstos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, atua na elaboração e prática de um conjunto de diretrizes e 

referenciais ético-legais para atender às necessidades manifestadas pela 

sociedade. Para Souza51, não se pode utilizar apenas uma definição de políticas 

públicas, dada a multidisciplinaridade do tema e sua complexidade:  

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre 
política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o 
quê, por quê e que diferença faz52. 

Este conjunto de práticas estatais destinadas a fazer frente a um 

problema ou necessidade apresentada pela sociedade, que podem conferir ao 

                                            
50 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica. SCLIAR, Moacyr 
et al. Saúde pública: histórias, políticas e revolta. São Paulo: Scipione, 2002, p. 45-63, p. 45. 
51 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, a. 8, n. 
16, jul/dez. 2006, p. 20-45, p. 24. 
52 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura, p. 24. 
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problema maior ou menor grau de importância, definindo seu caráter – por 

exemplo, social ou de saúde – lançando mão de instrumentos para o equilíbrio e 

definindo responsabilidades como adoção, ou não, de planos de trabalho ou 

programas de implementação, chamadas de políticas públicas:   

São definidas como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 
“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) 
e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 
mudanças no mundo real53. 

As políticas públicas implementadas em diversas épocas refletem o 

momento histórico no qual elas foram criadas: consideram a situação econômica, 

a política, as classes sociais que a influenciaram, portanto, dependem, em grande 

parte, não apenas dos avanços científicos, mas dos atores sociais daquele 

determinado contexto histórico.  

A evolução histórica da saúde pública, portanto, está diretamente 

relacionada com a evolução político-social e econômica da sociedade brasileira, 

não sendo possível dissociá-los.  

Por esta razão, registra-se a necessidade do enfoque de alguns 

aspectos fundamentais da evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, 

divididos de acordo com o período de ocorrência e importância para o 

desenvolvimento do presente trabalho.  

 

1.1.2.1 A saúde pública no Brasil Colônia 

A ideia de que o Brasil tratava-se de um paraíso terreno foi resultado 

das primeiras referências feitas por Pedro Álvares Cabral sobre os indígenas 

descobertos em 1500: as belezas naturais, a grandiosidade da paisagem, a água 

pura e cristalina, a alimentação farta e o clima ameno refletiam o retrato da saúde 

dos habitantes do Novo Mundo, aos olhos europeus, que sofriam - em seu 

continente de origem – as mortais enfermidades vinham ceifando milhares de 

                                            
53 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura, p. 26. 
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vidas54.  

Para Scliar55, o modo de vida extremamente natural conferia essa 

aparência robusta e sadia aos índios, que eram fortes e sofriam de poucas 

doenças, já que levavam uma vida bastante ativa e não tinham hábitos 

prejudiciais à saúde. O uso do tabaco e do álcool era esporádico.  

A autoridade em saúde, até então, era o Pajé, a quem cabia exorcizar 

os maus espíritos utilizando-se de processos ritualísticos que envolvia o uso de 

plantas e substâncias diversas. Os portugueses, contudo, vieram com o objetivo 

de converter os indígenas ao cristianismo e, com isso, neutralizar a autoridade 

exercida pelos pajés perante a população, principalmente na área dos cuidados 

de saúde que estava sendo exercida pelos padres jesuítas e pelos físicos (como 

eram conhecidos os médicos da época), que vieram nas primeiras expedições 

colonizadoras56. 

Essa imagem brasileira durou pouco. A colonização pelos portugueses, 

constituída por degredados e aventureiros desde o descobrimento até a 

instalação do império, culminou por trazer múltiplas e frequentes enfermidades à 

colônia, situação esta que se agravou diante da ausência de qualquer modelo de 

atenção à saúde na população e qualquer ato, neste sentido, por parte do 

governo colonizador57.  

Decorrente da colonização havida pelos portugueses e ausente a 

soberania da então colônia do Brasil, esta restou sujeita às Ordenações do Reino 

de Portugal e, consequentemente, às suas normas de saúde, embora ausente 

qualquer infraestrutura na colônia58.  

Em 1563 ocorreu a primeira epidemia de varíola e, em 1685, a primeira 

de febre amarela59:  

Já no século XVII a colônia portuguesa da América era identificada com o 
“inferno”, onde os colonizadores brancos e os escravos africanos tinham 

                                            
54 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil. 4. ed. 2. imp. São Paulo: 
Editora Ática, 2001, p. 5.  
55 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 46. 
56 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 46. 
57 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 5. 
58 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde. Aspectos práticos e doutrinários no direito 
público e privado, p. 65. 
59 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 47-48. 
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poucas chances de sobrevivência. Os conflitos com os indígenas, as 
dificuldades materiais da vida na região e sobretudo as múltiplas e frequentes 
enfermidades eram os principais obstáculos para o estabelecimento dos 
colonizadores60.  

Formou-se, então, um verdadeiro dilema sanitário, porquanto os 

conflitos, a situação de isolamento e a doença colocavam em perigo o projeto 

europeu de colonização e exploração econômica das terras brasileiras.  

O problema exigiu atuação do Conselho Ultramarino português, órgão 

responsável pela administração das colônias, o qual criou os cargos de físico-mor 

e cirurgião-mor, ainda no século XVI, cuja função era de zelar pela saúde da 

população sob domínio português61. 

Entretanto, os baixos salários e os perigos da novel colônia 

desestimularam os profissionais da saúde a ocupar os cargos criados pelo 

governo português e, os poucos médicos e cirurgiões que vieram ao Brasil 

encontraram todo o tipo de adversidade no exercício de sua profissão.  

Neste período, quem exercia a medicina mais confiável aos olhos da 

população, rica ou pobre, eram os curandeiros negros e os indígenas, tanto que, 

em 1746, “em todo o território dos atuais estados de São Paulo, Paraná, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, havia apenas seis médicos graduados em 

universidades européias” 62. Para Salles63,  

Por não haver uma política de assistência médica organizada, o que 
determinou o fato de que se proliferassem pelo país os chamados Boticários, 
uma espécie de farmacêuticos, na verdade manipuladores das fórmulas 
prescritas pelos médicos, ou até mesmo eles próprios, os farmacêuticos, 
tomavam a iniciativa de indicá-los, fato corriqueiro nos dias atuais. 
A situação piorou ainda mais: os médicos eram raros e caros, como 

registrou o capitão-general Luís de Mascarenhas (que administrava a capitania de 

São Paulo), e os boticários (os farmacêuticos da época), negavam-se a socorrer 

os enfermos sem dinheiro, obrigando a população à busca dos remédios 

populares; aliás, o próprio capitão-general confidenciou que se utilizava dos 

chamados “curadores” e também aos padres da Companhia de Jesus para tratar 

                                            
60 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde pública no Brasil, p. 5. 
61 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 5-6. 
62 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 6. 
63 SALLES, Pedro. História da medicina no Brasil. Belo Horizonte: G. Holman, 1971, p. 141. 
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da saúde64.  

Assim, a atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra 

(plantas, ervas) e, àqueles que, por conhecimentos empíricos (curandeiros), 

desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. 

Explica Pereira65 que, no setor da saúde, nesta época, a ação do 

Estado era insignificante:  

As ações de saúde eram desenvolvidas pelos chamados exercentes 
(cirurgiões-barbeiros, barbeiros, boticários, etc.) e pelas Santas Casas de 
Misericórdia, que também, inicialmente, atendiam aos enfermos com infusões 
de ervas, frutas cítricas, raízes e outros produtos trazidos pelos índios. 

Desde os primórdios da história da colonização brasileira existiram as 

Santas Casas de Misericórdia66, única forma de assistência hospitalar aos 

enfermos:  

[...]a sua função era albergar os doentes, cuidar deles e, quando a situação 
era grave, proporcionar-lhes uma morte com assistência religiosa, porque 
naquela época muito pouco se podia fazer, em relação a tratamento curativo, 
por um enfermo67. 

Os comissários do Físico-Mor do Reino fiscalizavam a atividade dos 

médicos e a venda de medicamentos até o ano de 1782, quando foi criada, pela 

Rainha D. Maria I, de Portugal, a Junta do Proto-Medicato, composta por sete 

médicos. Este era, oficialmente, o sistema de assistência médica68.  

Entretanto, a ausência de serviços de saúde eficientes marcou esta 

época, onde os médicos somente eram ouvidos em casos de epidemias, como a 

de Varíola (chamada de mal das bexigas), trazida provavelmente à colônia pelos 

escravos africanos, configurando-se a maior causa de mortalidade nas cidades e 

                                            
64 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 6-7. 
65 PEREIRA, Leonardo A. Miranda. As Barricadas da Saúde - Vacina e Protesto popular no Rio 
de Janeiro da Primeira República. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, p. 144. 
66 “Foi em 1498 que a regente portuguesa dona Leonor fundou o primeiro hospital da Santa Casa 
de Misericórdia, cumprindo a promessa cristã de socorrer todos os enfermos, principalmente os 
mais pobres. A transposição desse ideal para os territórios colonizados por Portugal levou à 
criação de Santas Casas nos principais núcleos brasileiros. A primeira foi fundada na vila de 
Santos, em 1543, seguida pelas do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro e da vila de São 
Paulo, ainda no século XVI. Todas elas foram financiadas por doações feitas pelas elites regionais 
e por verbas públicas. Atualmente existem centenas de Santas Casas espalhadas por todo o 
Brasil, atuando como um dos principais centros de assistência médica da população” (BERTOLLI 
FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 11.) 
67 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 47. 
68 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 47. 
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vilas brasileiras da época69. 

 

1.1.2.2 A saúde pública no Brasil Império 

Em 1808, a vinda da família real ao Brasil criou a necessidade da 

organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder 

que se instalava e determinou, com isso, mudanças na administração pública 

colonial, especialmente na área da saúde70. 

A cidade do Rio de Janeiro, sede provisória da instalação da coroa 

portuguesa e principal porto do país, tornou-se o centro das ações sanitárias. 

Dom João VI tomou como uma das primeiras medidas a criação da Junta 

Vacínica da Corte, em 1811, buscando “oferecer uma imagem nova de uma 

região que os europeus definiam como território da barbárie e da escravidão”71:  

Era o início da ação governamental no combate direto às doenças e uma 
iniciativa até pioneira, considerando que a vacina tinha sido introduzida por 
Edward Jenner, na Inglaterra, em 1797; mas essa ação foi muito modesta. As 
epidemias de varíola continuaram ocorrendo72. 

As questões da saúde necessitavam de atenção rápida e especial para 

que a organização não desse lugar ao caos. Assim, em 1813,foram fundadas as 

academias médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e, em 1815 da Bahia, em 183273 

transformadas nas primeiras escolas de medicina do país74.  

Neste interregno, na Constituição Política do Império do Brasil, de 25 

de março de 182475 e conhecida como Constituição do Império, especialmente no 

artigo 179, cujos incisos tratavam das garantias fundamentais, “percebe-se que o 

                                            
69 Como se tratava de uma doença pouco conhecida pelos médicos e curandeiros, eles pouco 
podiam fazer e o isolamento dos doentes era a única medida possível e aceita por todos. Contudo, 
embora a população aceitasse as medidas de isolamento dos infectados, diferente foi na 
prevenção, onde os médicos faziam um corte no braço das pessoas saudáveis, colocando um 
pouco de pus extraído das feridas dos doentes em convalescença, fazendo com que muita gente 
fugisse aterrorizada pela prática, escondendo-se e esperando que os agentes médicos fossem 
embora ou expulsos. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner criou a vacina contra a varíola, que 
era fabricada a partir do pus retirado de bovinos infectados pelo vírus da varíola (BERTOLLI 
FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 5).  
70 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 8. 
71 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 8. 
72 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 48. 
73 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 48. 
74 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 8. 
75 CAMPANHOLE, Hilton Lobo e CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. São Paulo: 
Atlas S/A, 2000, p. 810. 
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direito à vida ou à saúde não foram erigidos à categoria de direitos fundamentais 

(ou garantias fundamentais) do cidadão brasileiro”76.  

Destaca Raeffray77 que alguns autores afirmam que a proteção à 

saúde estaria abrangida implicitamente pela expressão existente no inciso XXI do 

artigo 179, através da expressão “socorros públicos”, ainda que de forma 

precária.  

E nessa ausência de previsão constitucional expressa capaz de 

garantir o mínimo de assistência à população, as doenças infecciosas avançavam 

país adentro, disseminadas pelos viajantes inclusive entre os índios da Amazônia, 

e os médicos do Império não sabiam o que fazer para conter as doenças e 

epidemias, sobretudos os que atuavam na Corte.  

Diversas foram as hipóteses levantadas – na maioria duvidosas - a 

respeito da propagação das doenças, levantadas nos debates médicos. A 

primeira foi a de que os navios vindos do estrangeiro eram os responsáveis e 

principais causadores das epidemias cariocas, razão pela qual, em 1828 foi 

organizada a Inspetoria de Saúde dos Portos, obrigando, como medida 

preventiva, que todas as embarcações suspeitas fossem mantidas em quarentena 

em uma ilha próxima à baía de Guanabara78.  

Depois, alguns médicos concluíram que o motivo da disseminação das 

enfermidades cariocas eram os “miasmas”, isto é, o “ar corrompido” que, “vindo 

do mar, pairava sobre a cidade” e recomendavam, assim, que “os mais ricos se 

afastassem da Corte nos períodos de crise sanitária e procurassem refúgio nas 

cidades serranas, principalmente em Petrópolis”. Aos mais pobres, proibiram o 

consumo de bebidas e frutas geladas e convocavam a milícia a disparar, 

periodicamente, tiros de canhão: segundo eles, para “movimentar o ar e afastar 

os perigosos ‘miasmas’ estacionados sobre a cidade”79. 

Em 1829 foi criada a Imperial Academia de Medicina, reunindo os 

principais clínicos com atuação no rio de Janeiro, e funcionou como órgão 
                                            
76 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 67-68. 
77 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de. Direito da saúde, de acordo com a Constituição Federal. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 138-139. 
78 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 9. 
79 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 9. 
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consultivo do imperador para as questões relacionadas à saúde pública nacional. 

A Junta de Higiene Pública também surgiu nesta época, mas não se revelou 

muito eficaz e, mesmo depois de várias reformulações, não foi capaz de atingir 

seu objetivo de cuidar da população80.  

Em 1832, pelo Código de Posturas do Rio de Janeiro, foi tornada 

obrigatória, pela primeira vez no país, a vacinação contra a varíola.  

As medidas sanitárias, portanto, eram frágeis e obrigavam a população 

a lutar por conta própria contra as enfermidades e a morte. Os que detinham 

maior poder aquisitivo buscavam tratamentos na Europa ou nas clínicas 

particulares que foram surgindo na região serrana fluminense; para os pobres, 

restavam apenas os curandeiros negros, sobretudo porque os doentes tinham 

muito medo de serem internados nos raros hospitais públicos e nas Santas 

Casas, já que não havia cuidado na separação dos pacientes, tampouco higiene, 

e suas enfermidades e o perigo de contaminação era ainda maior.  

Em 1850, diante da segunda grande epidemia de febre amarela, foi 

criada a Junta Central de Saúde Pública, referida como “embrião do Ministério da 

Saúde”81 e, ao mesmo tempo, dava-se início aos trabalhos de pesquisa, 

sobretudo ao que chamavam, na época, de medicina tropical:  

Como grandes potências européias tinham colônias em regiões tropicais da 
Ásia, África e América, as doenças características dessas regiões – malária, 
febre amarela e várias parasitoses – passavam a ter interesse não apenas 
médico ou sanitário, mas econômico e político. Daí o surgimento de uma 
verdadeira especialidade, que fez escola. É nesse contexto que surge a 
Escola Tropicalista Baiana, com nomes como os de Oto Wucherer (1820-
1873), que trabalhou com parasitoses, João Francisco da silva Lima (1823-
1910) e o escocês John Ligertwood Paterson (1820-1882)82.  

O interesse nessas doenças, no caso do Brasil, era outro: o final do 

século dezenove e o início do século vinte marcaram um aumento significativo da 

emigração européia, trazendo ao país italianos, alemães e eslavos, que deixavam 

para trás um continente “devastado por conflitos e guerras em busca de trabalho 

e de melhores condições de vida”83.  

                                            
80 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 8.  
81 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 49. 
82 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 49-50. 
83 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 50. 
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Portanto, até então, as atividades de saúde pública estavam limitadas à 

delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais; controle de navios e 

saúde dos portos; e o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de 

um controle sanitário mínimo da capital do império. Esta fase imperial da história 

brasileira chegou ao fim sem que o Estado solucionasse os graves problemas de 

saúde da população, conforme registrou Bertolli Filho84 e, no final do “Segundo 

Reinado o Brasil mantinha a fama de ser um dos países mais insalubres do 

planeta”.  

 

1.1.2.3 A saúde pública no Brasil República 

1.1.2.3.1 A primeira república (1889-1930) 

Em 1891, com a 1ª Constituição Republicana, a situação do Direito à 

Saúde em nada mudou, porquanto esta “continuou a não reconhecer status 

constitucional ao direito à vida ou ao direito à saúde”85.  

Para Bertolli Filho86, na República, o Brasil “civiliza-se”. Neste período, 

também chamado de República Velha, o governo era exercido pelas oligarquias 

dos estados de maior poder aquisitivo, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais.  

Tendo a cafeicultura como principal setor da economia, os fazendeiros 

paulistas detinham grande poder de decisão na administração federal, já que 

parte dos lucros produzidos pelo café era aplicado nas cidades, favorecendo a 

industrialização e a expansão das atividades comerciais, acelerando, também, o 

crescimento da população urbana, “engrossada pela chegada dos imigrantes 

desde o final do século XIX"87. 

A reforma de portos e modernização das principais cidades era 

necessária para atrair então a buscada “ordem e progresso”, razão pela qual o 

apoio buscado pelas oligarquias da República Velha veio da ciência da higiene, 

que examinava detidamente o ambiente físico e social das populações urbanas, 
                                            
84 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 10.  
85 BALLERINI, Júlio César. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito Público e 
no Privado, p. 70. 
86 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 16. 
87 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 16. 
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definindo estratégias no objetivo de melhorar as condições sanitárias das áreas 

fundamentais para a economia nacional: cidades e portos, deixando o meio rural 

para segundo plano – que só chamaria atenção dos médicos e autoridades no 

caso de os problemas sanitários virem a interferir na atividade agrícola e 

extrativista88.  

Para efetivação das estratégias, foram montados os primeiros 

laboratórios de pesquisas médico-epidemiológicas da história brasileira. Em 1890 

foi criado o Conselho Nacional de Saúde Pública, com duas grandes 

preocupações: a chamada “saúde dos portos” e a higiene e o saneamento no Rio 

de Janeiro. Para isso, houve a criação de uma Inspetoria Geral de Higiene e, dois 

anos depois, surgia o Laboratório de Bacteriologia, como em São Paulo, em 

189289.  

Em 1892 foi criado o Serviço Sanitário Paulista, tornando-se, em pouco 

tempo, a mais sofisticada organização de prevenção e combate às enfermidades 

do país, devido às novas perspectivas abertas pela medicina européia90.  

Contudo, é no Rio de Janeiro, então capital federal e porto exportador 

de café, que o controle sanitário obteve maior repercussão. Em 1897 foi criada a 

Diretoria Geral de Saúde Pública – o controle dos portos voltou a ser prioridade - , 

razão pela qual o litoral brasileiro foi dividido em três “distritos sanitários”, com 

sedes no Rio de Janeiro, Recife e Belém.  

As contas públicas, entretanto, avançavam no desfalque financeiro 

provocado e o governo recorre a empréstimos externos, cujos pagamentos se 

davam unicamente pela exportação de café. Neste cenário brasileiro inicia-se a 

gestão de Rodrigues Alves (1902-1906): 

Não por acaso um representante da oligarquia cafeeira paulista – mas 
também um homem com muito interesse pela ciência e pela saúde pública, 
que tinha, inclusive, perdido uma filha vitimada pela febre amarela. É também 
nesse cenário que assume a Direção Geral de Saúde Pública um jovem 
médico, que, fascinado pela bacteriologia, havia estagiado no Instituto 
Pasteur: Oswaldo Cruz91.  

À frente da diretoria Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz organizou 
                                            
88 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 16. 
89 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 52. 
90 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 52. 
91 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 52. 
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e implementou, progressivamente, instituições públicas de higiene e saúde no 

Brasil, paralelamente, organizou e adotou o modelo das “campanhas sanitárias”, 

cujo objetivo era o de combater as epidemias urbanas e, mais tarde, as endemias 

rurais.  

Algumas características marcaram a saúde pública brasileira em boa 

parte do século vinte, na tumultuada e relativamente curta passagem de Oswaldo 

Cruz pela Direção Geral de Saúde: a orientação científica – considerado por 

muitos autores como o fundador da ciência brasileira -; a visão.administrativa – o 

combate às doenças só poderia ser feito de forma organizada (as campanhas 

sanitárias) - , e o autoritarismo – responsável pelo desencadeamento da Revolta 

da Vacina em novembro de 1904 (um levante popular contra a vacinação 

antivariólica)92, desastre que levou Oswaldo Cruz a afastar-se da política sanitária 

e dedicar-se à pesquisa no Instituto de Manguinhos (atual Instituto Oswaldo 

Cruz), por ele criado93.  

Conforme explica Bertolli Filho94,  

A crescente intervenção médica nos espaços urbanos foi recebida com 
desconfiança e medo pela população. A retirada à força da população dos 
ambientes a serem saneados foi constantemente acompanhada pela 
vigilância policial, pois temia-se que o povo se revoltasse, agredindo os 
agentes sanitários. Além disso, muitas vezes a polícia agia com violência sem 
motivo, reproduzindo as formas repressoras comumente empregadas pelo 
regime oligárquico contra os protestos coletivos como passeatas e greves.  

Em São Paulo, a forte intervenção higienista no final do século XIX, na 

capital e no porto de Santos, especialmente, só foi possível, segundo Bertolli 

Filho95 porque: 

A rica oligarquia local decidiu destinar grandes verbas para a área da saúde 
pública. Foram as maiores quantias até hoje investidas na saúde, em relação 
ao total de recursos anuais aplicados por um estado brasileiro. Dispondo de 
equipamentos e funcionários especializados, o Serviço Sanitário pôde 
fiscalizar as ruas e as casas, estendendo a vigilância a praticamente tudo – 

                                            
92 A Revolta da Vacina se deu em virtude da obrigatoriedade da vacinação da população, surgida 
por lei aprovada pelo Congresso Nacional em 31 de outubro de 1904. Cinco dias depois foi 
fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória, tendo à sua frente os políticos Lauro Sodré, Barbosa 
Lima e Vicente de Souza e, em 10 de novembro, começaram os confrontos entre populares e 
policiais, dando início à revolta. Entretanto, "impressionado e desgastado com os acontecimentos, 
o governo revogou a obrigatoriedade da vacina, tornando-a opcional para todos os cidadãos” 
BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 29). 
93 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 53. 
94 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 27. 
95 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 17.  
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fábricas, estábulos, hospitais, bares e cemitérios. Tornou-se obrigatória a 
notificação oficial dos casos de doenças infecto-contagiosas em pessoas 
residentes ou em trânsito pelo estado.  

Este período marca a “era dos institutos” referida por Bertolli Filho. A 

necessidade de assegurar a eficiência das práticas dos higienistas e fiscais 

sanitários impôs ao governo paulista a organização de vários institutos de 

pesquisas, diretamente vinculados à estrutura do Serviço Sanitário. Surgiram, em 

1892, os laboratórios Bacteriológico (no mesmo ano que no Rio de Janeiro), 

Vacinogênico e de Análises Clínicas e Farmacêuticas que se transformaram, após 

ampliação, respectivamente, nos institutos Butantã, Biológico e Bacteriológico 

(este último mais tarde denominado Instituto Adolfo Lutz)96.  

Desde 1899, no Rio de Janeiro, o principal centro de pesquisas foi o 

Instituto Soroterápico de Manguinhos e, com as diversificadas atividades 

realizadas a partir da gestão de Oswaldo Cruz, passou a ser um dos laboratórios 

mais respeitados do mundo, reunindo destacados cientistas nacionais como 

Carlos Chagas, Artur Neiva e Rocha Lima. Em 1908, o Instituto passou a chamar-

se Instituto Oswaldo Cruz e permanece, até os dias atuais, como o principal 

centro de pesquisas médico-epidemiológicas do país97.  

Fora tal instituto pouco ou quase nada foi feito pela saúde pública no 

Brasil neste período, situação esta ocorrida em decorrência da forte escassez de 

recursos financeiros: por conseguinte, enquanto se mantinha nos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo certa diminuição ou estabilidade da propagação de várias 

doenças contagiosas ou parasitárias, no restante do país os índices das mesmas 

enfermidades mantinham-se altos, tendendo a elevar-se, já que a maior parte das 

oligarquias estaduais “não se dispunha a gastar dinheiro com os órgãos da saúde 

pública”98. 

Em 1918 a população rural brasileira era um imenso aglomerado de 

doentes, com grupos afetados por parasitas intestinais, doença de Chagas, 

malária e tuberculose, que sempre possuíam mais uma enfermidade agregada: 

juntando este quadro caótico à subnutrição e ao alcoolismo, “o homem rural 

brasileiro era acima de tudo um personagem, doente”. Nestas condições, a 
                                            
96 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 17. 
97 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 18. 
98 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 19-21. 
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população do interior nada podia fazer: em raros casos conseguiam remédios 

fortificantes nas farmácias, em troca de uma ou duas galinhas; se nem isso fosse 

possível, recorriam aos coronéis99, os quais geralmente possuíam um exemplar 

do “Formulário Chernoviz”, “um guia médico editado desde meados do século 

XIX, que ensinava a tratar das doenças, muitas vezes com remédios preparados 

à base de ervas das matas brasileiras”100.  

Parte da elite intelectual, nesta época, passou a ver o Brasil como um 

imenso hospital, o que não é de todo verdade, já que o país possuía, do hospital 

às doenças, mas não os meios para tratá-las101. A outra parte desta elite dizia que 

a mistura havida entre brancos, negros e índios criara um “tipo nacional”, 

“condenado à preguiça e à debilidade física e mental”102. 

Contudo, conforme registrou Scliar103, a solução do problema ou sua 

minoração, no mínimo, era saneamento básico: “água potável, esgoto sanitário, 

destino adequado do lixo, boas condições de moradia”.  

Médicos como Belisário Pena e Miguel Pereira empenhavam-se em 

alertar as autoridades da caótica situação sanitária na qual viviam os brasileiros, 

exigindo intervenção oficial nesta questão e na melhoria geral das condições de 

vida da população104.  

Em 1920 era criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, cuja 

chefia foi exercida, nos anos de 1920-1926, por Carlos Chagas. Foi constituída, 

em 1923, a Sociedade Brasileira de Higiene, reunindo os sanitaristas brasileiros.  

1.1.2.3.2 A Era Vargas (1930-1945) 

A prioridade da saúde pública, nos anos trinta, muda de foco de 

interesse da política governamental: o combate às doenças transmissíveis e o 

                                            
99 Os coronéis dominavam a região rural e, conforme registra Bertolli Filho, eram chamados assim 
os que possuíam a patente militar da Guarda Nacional do tempo do Império, reservada aos 
homens mais poderosos de um local. Na República, esse título passou a ser dado pela população 
aos ricos fazendeiros que dominavam econômica e politicamente uma região (BERTOLLI FILHO, 
Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 21).  
100 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 21. 
101 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 54.  
102 Essa idéia foi defendida, inclusive, pelo médico João Batista de Lacerda, diretor do Museu 
Nacional, quando do seu estudo “Os métis ou mestiços do Brasil”, publicado em 1911 (BERTOLLI 
FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 23). 
103 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 54. 
104 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 23. 
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saneamento básico terão prosseguimento, mas “já não é a saúde coletiva que 

conta, mas a individual”105.  

Acelera-se o processo de industrialização e urbanização e o poder das 

oligarquias diminui, fazendo com que o papel do governo central se sobressaia: 

“um governo populista que controla tanto as elites como o povo, mediante uma 

legislação de bem-estar social”106.  

As medidas de Vargas como salário mínimo, codificação da legislação 

trabalhista, pensões e aposentadorias, inicialmente, não tiveram muito impacto na 

saúde.  

Porém, aos poucos, os vários Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs 
(dos industriários, comerciários, bancários e marítimos) foram introduzindo 
serviços de assistência médica, o que se destinava tanto a preservar a 
higidez da classe trabalhadora como a proporcionar retorno político. O 
objetivo principal era atender à demanda, a um custo baixo107.  

Do ponto de vista da saúde, isso representou uma mudança 

significativa, já que a medicina, até então, era uma profissão basicamente liberal. 

A população foi dividida em dois grupos: os que podiam pagar – a minoria – 

atendida em consultórios e hospitais particulares, e a grande e esmagadora 

maioria – pobres -, que dependiam da filantropia exercida pelas Santas Casas ou 

curandeiros ou, ainda, simplesmente não tinham acesso à assistência médica108.  

Como registra Bertolli Filho109,  

Investido na Presidência da República pela revolução de 1930, Getúlio 
Vargas procurou de imediato livrar o Estado do controle político das 
oligarquias regionais. Para atingir este objetivo promoveu uma ampla reforma 
política e administrativa, afastando da administração pública os principais 
líderes da República Velha. O presidente suspendeu a vigência da 
Constituição de 1891 e passou a governar por decretos até 1934, quando o 
Congresso Constituinte aprovou a nova Constituição.  

Contudo, para governar democraticamente, Vargas encontrou diversas 

dificuldades que o impeliram a promover uma instigada perseguição policial 

àqueles que não estavam de acordo com seu governo, especialmente aos 

principais líderes sindicais do país, a partir de 1937, quando foi instituída a 
                                            
105 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 57. 
106 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 58. 
107 Os IAPs foram criados a partir de 1933, conforme explica SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde 
pública no Brasil: uma visão histórica, p. 58. 
108 SCLIAR, Moacyr. Políticas de saúde pública no Brasil: uma visão histórica, p. 58-59. 
109 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 30. 
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ditadura do Estado Novo.  

Até 1945 (data em que findou seu governo), Vargas objetivou a 

centralização do governo e o bloqueio das reivindicações sociais, recorrendo a 

medidas populistas que transformaram o Estado na figura do “pai”, o tutor da 

sociedade que provia o que julgava ser indispensável ao cidadão. Assim, “as 

políticas sociais foram a arma utilizada pelo ditador para justificar diante da 

sociedade o sistema autoritário, atenuado pela ‘bondade’ do presidente”110. 

Por conta da centralização da máquina governamental, uniformizou-se, 

também, a estrutura dos departamentos estaduais de saúde do país e a saúde 

avançou ainda mais para a população urbana. Seguida das diversas reformas 

havidas a partir de outubro de 1930, a saúde passou a compartilhar, com o setor 

educacional, um ministério próprio, o Ministério da Educação e da Saúde Pública, 

que foi instalado em novembro de 1930 e teve como primeiro titular o advogado 

Francisco Luís da Silva Campos111.  

Essa nova organização sanitária demonstrava o compromisso do 

governo em zelar pela saúde e bem-estar da população e, conforme registra 

Silva112,  

O dever de assistência pública está em assistir o necessitado até que ele 
recupere a saúde, tenha readquirido as condições físicas que lhe permitam 
retomar as suas ocupações e ganhar o necessário para o seu sustento. Para 
isso, o Estado deverá procurar criar organizações técnicas, dotadas de 
pessoal competente, numa palavra, prestar a assistência dirigida e não se 
limitar ao auxílio individual (...)113.  

Nesta época, entretanto, os médicos foram praticamente excluídos das 

decisões sanitárias, que passaram a ser tomadas por políticos e burocratas que 

pouco ou quase nada sabiam a respeito de doenças, epidemias e problemas de 

saúde. Necessitando de apoio social e político a fim de legitimar o Estado 

ditatorial, foi criada uma legislação social mais “paterna”, garantindo maiores 

direitos aos trabalhadores urbanos114.  

A legislação da República Velha pouco contribuiu para garantir aos 

                                            
110 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 30. 
111 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 30. 
112 SILVA, Antonio Carlos Pacheco e. Direito à Saúde. São Paulo: s.c.p., 1934, p. 56. 
113 SILVA, Antonio Carlos Pacheco e. Direito à Saúde, p. 56 
114 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 32. 
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trabalhadores assistência médica e indenização em dinheiro por enfermidade ou 

acidente de trabalho. A única exceção do período foi o instituto previdenciário dos 

trabalhadores das estradas de ferro com sede em São Paulo, cuja criação se deu 

em 1923, pela aprovação da Lei Elói Chaves. Aproveitando o modelo trazido pela 

Lei, Vargas adotou parcialmente a Lei Elói Chaves, aplicando-lhe a várias 

categorias profissionais, de onde surgiram as caixas de aposentadoria e pensões 

e os institutos de previdência: “sob a tutela do Estado, estes órgãos garantiram 

assistência médica a uma vasta parcela da população urbana, sem gastar 

nenhuma verba da administração federal”115. É o nascimento da Previdência 

Social no Brasil.  

A Constituição de 1934 incorporou algumas das garantias conferidas 

aos operários, tais como a assistência médica e, em 1943, foi estabelecida a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para Ballerini116, a Constituição de 

1934 igualmente silencia a respeito do direito à vida e à saúde e acrescenta:  

(...) abre caminho a uma interpretação mais ampla acerca do tema eis que 
insere no caput do artigo 113, que disciplina os direitos e garantias 
individuais, um conceito de subsistência que se aplica não mais apenas aos 
cidadãos, mas se estende aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. 
E destaca que o item 34 do artigo 113 volta a tratar da “garantia de 

subsistência pelo trabalho honesto, estabelecendo, ainda, um dever do Estado de 

amparar os que estiverem em situação de indigência”117, embora tal dispositivo 

acompanhe a expressão “na forma da lei”, revelando seu caráter claramente 

programático118.  

Esta é, também, a época do auge do sanitarismo campanhista, 

conforme registram Ponte, Lima e Kropf119  

O campanhismo trazia consigo a ideia de que a mobilização dirigida para 
finalidades específicas poderia obter vitórias expressivas contra as doenças 

                                            
115 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 33. 
116 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 70. 
117 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 70. 
118 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 70. 
119 PONTE, Carlos Fidelis; LIMA, Nísia Trindade; KROPF, Simone Petraglia. O sanitarismo 
(re)descobre o Brasil. In: PONTE, Carlos Fidélis e FALLEIROS, Ialê (orgs.). Na corda bamba de 
sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: Fiocruz/COC; Fiocruz/EPSJV, 2010, p. 75-
112, p. 104-106. 
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que fossem foco de sua atenção. A concentração de recursos, aliada aos 
conhecimentos técnicos e científicos, era entendida como capaz de promover, 
ao fim de determinado período de tempo, a erradicação ou o controle 
definitivo da doença a ser atacada. Acalentados pela perspectiva de obter 
uma vitória sem precedentes, cientistas, governos e organismos 
internacionais, muitas vezes associados a grandes empresários, iniciaram 
esforços para alcançar esses ambicionados objetivos. 

Em 1942 é criado o Serviço Especial de Saúde Pública, com atuação 

voltada para as áreas não cobertas pelos serviços tradicionais, como parte do 

esforço de guerra dos aliados e mais tarde transformado na Fundação SESP, 

além de que vários acordos internacionais foram firmados e diversas instituições 

criadas, obedecendo à lógica campanhista, como o Serviço de Malária do 

Nordeste, instituído em 1939 e posteriormente transformado em Serviço Nacional 

de Malária (1941); a Campanha de Erradicação da Varíola, instituída no Brasil em 

1966 como parte de um programa mundial proposto pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) na década 

de 1960, e a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), 

criada em 1969120.  

É de se registrar que, ainda no início dos anos da República, iniciou-se 

um movimento de educação na área da saúde, cujo objetivo era instruir a 

população da necessidade de mudança de hábitos anti-higiênicos. Utilizavam-se, 

para tanto, de cartazes, que não foram muito eficientes porquanto a maioria da 

população era analfabeta. Por esta razão, a partir de 1938 as mensagens foram 

transmitidas através das emissoras de rádio existentes em todos os estados121.  

Os conselhos sanitários, contudo, ainda se apoiavam em conceitos de 

eugenia difundidos pela República Velha, onde se disseminou a ideia de que a 

qualidade racial dos brasileiros era a principal causa das moléstias graves e da 

miséria do país. Este conceito possuía claramente inspiração fascista, 

apresentando mesclas de ensinamentos higiênicos com textos nos quais “a 

Alemanha era apresentada como uma nação desenvolvida porque era formada 

sobretudo por uma ‘raça pura’, composta de arianos – numa sutil apologia ao 

                                            
120 PONTE, Carlos Fidelis; LIMA, Nísia Trindade; KROPF, Simone Petraglia. O sanitarismo 
(re)descobre o Brasil, p. 106. 
121 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 34-35. 



 28

regime nazista”122. Entre as décadas de 1920 e 1930,  

Surge o primeiro diploma legal que revela a preocupação do Estado brasileiro 
com a questão da saúde, a chamada Lei Elói Chaves (...), que instituiu um 
seguro saúde previdenciário, sem, no entanto, pretender ser universal, pois 
se dirigia à parcela da população que trabalhava com recebimento em hollrith, 
que descontava parte de seu salário, tendo como contraprestação, a proteção 
de sua saúde pelo Estado123.  

Entretanto, este diploma legal possuía abrangência restrita porque a 

“grande massa trabalhadora do país se encontrava na zona rural e a lei somente 

se aplicava aos trabalhadores urbanos (não englobando, por exemplo, sua 

família)”124.  

Raeffray125 explica que, a partir desta legislação, com o declínio da 

atividade agrícola e a expansão capitalista fundada em capital industrial, surge um 

Ministério da Educação e da Saúde.  

Apesar dos avanços e da expansão da cobertura médico-hospitalar, o 

Brasil ainda era considerado um dos países mais enfermos do continente. Em 

1942, também, o epidemiológico Charles Morrow Wilson, funcionário do governo 

norte-americano, avaliou as condições sanitárias dos países da América Latina e 

concluiu que as doenças aqui ainda existentes já haviam sido controladas há 

décadas nos Estados Unidos, prevalecendo apenas moléstias denominadas 

modernas: doenças cardíacas e câncer.  

Neste mesmo ano, o exército convocou cerca de cem mil homens para 

participar de rigoroso exame físico e mental e fazerem parte da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB), com o objetivo de lutar na Europa. Contudo, os 

exames médicos indicaram que a maior parte dos recrutas possuía sua saúde 

comprometida, impedindo-os de lutar. Essa informação foi divulgada amplamente 

pela imprensa da época, mas, ainda assim, não houve maior investimento oficial 

no setor da saúde, gerando as críticas ao governo. Isso incomodou a ditadura de 

Vargas, que passou a chamar “os participantes dos protestos de agitadores e 
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123 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
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subversivos, acusando-os de tentarem desestabilizar a administração getulista”, 

chegando ao ponto de serem tratados como páreas da sociedade: “além de 

deixarem de trabalhar e de produzir riqueza para a nação, ainda exigiam 

assistência médica e tratamento gratuitos, tornando-se uma estranha espécie de 

inimigos do país”. Na prática, o presidente “pai dos pobres”, apesar de declarar 

que competia ao Estado prover a saúde da população, a situação ocorria 

precariamente e muitos ainda morriam sem qualquer assistência médica126.  

 

1.1.2.3.3 A Democratização e a Saúde (1945-1964) 

Após a vitória dos Estados Unidos e dos aliados na Segunda Guerra 

Mundial, grandes manifestações populares eclodiram contra a ditadura no Brasil 

culminando, em outubro de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas e, no ano 

seguinte, com a elaboração de uma Constituição democrática, de inspiração 

liberal: desde então até 1964, o Brasil viveu o período conhecido como 

redemocratização, com eleições diretas para os principais cargos políticos, 

pluripartidarismo e liberdade de atuação da imprensa, das agremiações políticas e 

dos sindicatos127.  

Apesar de o presidente Eurico Gaspar Dutra, quando assumiu o 

governo em 1946, ter tratado como prioridade a organização racional dos serviços 

públicos, a ineficiência burocrática havida do governo anterior e “as disputas entre 

os diferentes grupos políticos emperraram as reformas desejadas pelo governo e 

exigidas pela sociedade”128: 

O plano Salte (elaborado em 1948), que tinha por objetivo a melhoria dos 
sistemas de saúde, alimentação, transporte e energia, não chegou a ser 
totalmente posto em prática. Por isso, os jornais denunciavam que no setor 
de saúde tudo continuava como no tempo da ditadura.  

Depois de sete anos de debates, em maio de 1953 foi criado o 

Ministério da Saúde, mas com verbas irrisórias, incapazes de prover a saúde da 

população no decorrer dos anos 50, demonstrando ainda mais o descaso do 
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governo e das autoridades para com a saúde do povo129. 

Surge a Constituição de 1946, onde houve, de fato, a disciplina dos 

direitos fundamentais do indivíduo, expressos no artigo 141 e, conforme registra 

Ballerini130, “o direito à vida passa a ter expresso status de liberdade pública, eis 

que previsto no caput do artigo”.  

Na referida Carta Constitucional, o legislador conferiu à União 

competência privativa para legislar sobre normas de proteção à saúde, o que 

revela “uma preocupação do constituinte com o tema da saúde pública”131. 

Em 1956 foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais e, 

apesar da escassez financeira, no período de 1958 a 1965 foram organizadas três 

campanhas nacionais no combate à malária e, apesar da propaganda em 

contrário, esta não foi erradicada o que levou a Organização Pan-Americana de 

Saúde (Opas – órgão regional da Organização Mundial da Saúde), a atuar 

diretamente no combate à doença no Brasil a partir da década de 70132.  

Não bastassem as dificuldades técnicas enfrentadas pelo Ministério da 

Saúde, diversos fenômenos impediam que a saúde pública, no Brasil, avançasse 

e interferiam diretamente na política oficial de saúde: o chamado clientelismo, 

onde “os partidos ou os líderes políticos trocavam ambulâncias, leitos 

hospitalares, profissionais da saúde e vacinas (...) por votos e apoio nas épocas 

eleitorais”, prejudicou sobremaneira diversas áreas que permaneciam totalmente 

sem assistência médico-sanitária, interrompendo projetos importantes e 

promovendo a substituição dos ministros da Saúde133.  

Neste contexto, a legislação previdenciária necessitava urgentemente 

de revisão. Desde o final da década de 40, os sindicatos já forçavam o governo 

em atuações nesta área e, à custa do rebaixamento da qualidade dos serviços, e 

pressionada pelas leis, a Previdência assumiu a prestação de assistência médico-

hospitalar aos trabalhadores. Iniciaram-se, então, as longas filas de espera nas 

                                            
129 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 40. 
130 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 74. 
131 BALLERINI, Júlio César, Silva. Direito à saúde: aspectos práticos e doutrinários no Direito 
Público e no Privado, p. 74. 
132 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 41. 
133 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 41. 



 31

portas dos hospitais, as consultas que levavam poucos minutos e a ausência de 

leitos para internamento dos enfermos em situação mais grave134.  

Marcaram esse período, também, a pressão do setor privado da 

medicina junto ao governo federal e estaduais no sentido de que fossem 

restringidos ou até interrompidos os planos de construção de hospitais públicos, 

sendo então destinados muitos recursos oficiais para deputados que também 

eram sócios de clínicas e hospitais. Em 1960, foi sancionada a Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS), mas não garantiu o equilíbrio financeiro necessário à 

melhoria dos serviços prestados pelos institutos135.  

Surge neste período, também, a Lei Federal n. 2.312/54, que 

estabeleceu os fundamentos da política sanitária nacional e, também, o Código 

Nacional de Saúde, consubstanciado no Decreto n. 49.974-A, de 21 de setembro 

de 1961136. 

A mortalidade infantil aumentava em total contraste à euforia do 

desenvolvimento havido nos anos 50 e 60, tendo em vista o êxodo rural a partir 

de 1945 e ausência de conhecimento da população sobre as regras básicas de 

higiene e, também, da ausência de sistemas de tratamento e distribuição de água 

e coleta de esgoto. Isto levou o Ministério da Saúde, em 1956, a desenvolver um 

programa novo e eficiente voltado à assistência das crianças. Apesar disso, 

pouco foi feito até o final dos anos 60 no que diz respeito ao saneamento 

básico137.  

Este período é explicado por Ponte e Nascimento138, para os quais, 

dessa forma,  

o desenvolvimento proporcionado pelo incentivo ao setor agroexportador 
ampliou as tensões no campo, ao mesmo tempo em que a abertura de 
mercado de trabalho nas grandes cidades funcionou como uma fonte de 
atração da mão de obra proveniente dos contingentes marginalizados pelo 
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processo de mecanização e extensão da atividade agrícola. A conjugação 
desses fatores gerou um aumento populacional nos centros urbanos, que 
experimentaram um crescimento sem precedentes. Estima-se que, entre 
1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro movimentou cerca de 27 milhões de 
pessoas, encontrando-se entre os maiores movimentos populacionais 
observados na história mundial. O país, que até os anos de 1960 tinha 55% 
da sua população nas áreas rurais, passou a apresentar, nas duas décadas 
seguintes, um perfil demográfico eminentemente urbano, que em 1980 
respondia por aproximadamente 70% do total de habitantes. O crescimento 
das cidades aliado às precárias condições de vida a que foi submetida a 
população de baixa renda, alocada em áreas destituídas de estrutura 
sanitária e sofrendo os efeitos da desnutrição, alterou o quadro 
epidemiológico do país, revelando, em sua face mais visível, o 
recrudescimento das doenças transmissíveis e o aumento da mortalidade 
infantil.  

O trabalhador rural ficou excluído de qualquer auxílio sistemático à 

saúde até 1963, quando foi criado o FUNRURAL – Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural, que inicia a proteção à aposentadoria e assistência médica.  

A politização da atividade de médicos e epidemiólogos foi um marco no 

período: a prática da medicina deixou de ser entendida apenas como utilização de 

técnicas voltadas para melhorar a saúde da população para relacionar-se 

diretamente aos interesses das classes sociais na luta pelo bem-estar coletivo. 

Essa consciência provocou um impasse nas políticas de saúde, envolvendo o 

conjunto das políticas sociais e a própria ordem institucional e política. A saída 

para esse impasse, proposta pelo grande movimento social do início dos anos 60 

no país, liderado e conduzido pelas elites progressistas que reivindicavam 

“reformas de base” imediata, apoiadas pelo presidente João Goulart, provocaram 

a reação política das forças sociais conservadoras que inaugurou um novo 

período militar na história brasileira139.  

 

1.1.2.3.4 O Regime Militar de 1964 

Em razão das disputas internas pelo poder, em 1964 o Brasil volta ao 

regime de exceção, surgindo, daí nova Constituição, a de 24 de janeiro de 1967, 

que “manteve a inclusão do direito de proteção à vida, no caput do artigo 150, que 

disciplinou, ainda que de forma incipiente, os direitos e garantias individuais no 
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país”140.  

Liderado pelos chefes das Forças Armadas, no dia 31 de março de 

1964, um golpe de Estado pôs fim à democracia populista, sob pretexto de 

impedir o avanço do comunismo e da corrupção e como garantia da segurança 

nacional, “os militares impuseram ao país um regime ditatorial e puniram todos os 

indivíduos e instituições que se mostraram contrários ao movimento 

autoproclamado”141. Era a Revolução de 1964. Aqueles que eram identificados 

como agentes do comunismo internacional, tais como líderes políticos, estudantis, 

sindicais e religiosos, que lutavam pela melhoria das condições de vida da 

população, eram perseguidos pelo regime:  

[...]os generais presidentes promoveram alterações estruturais na 
administração pública, no sentido de uma forte centralização do poder, 
privilegiando a autonomia do Executivo e limitando o campo de ação dos 
poderes Legislativo e Judiciário. Sob a ditadura, a burocracia governamental 
foi dominada pelos tecnocratas, civis e militares, (...) responsáveis em boa 
parte pelo “milagre econômico” que marcou o país entre 1968 e 1974142.  

Registra Guedes143 que, neste período, houve uma verdadeira febre de 

investimentos, obras muitas vezes faraônicas e desnecessárias e muito dinheiro 

externo a juros baixos, o que provocaria logo uma consciência de que o 

crescimento era mais “terreno” do que “milagroso”, situação que ficou bastante 

evidente depois da crise do petróleo, iniciada em 1974: o que ocorreu no Brasil 

durante o governo Médice foi, na verdade, “um brutal processo de concentração 

de renda e o crescimento desmedido da dívida externa e do fosso social que 

separava ricos e pobres. O país ia bem, e o povo, de mal a pior”144. 

Elevando-se o Produto Interno Bruto (PIB) através da modernização da 

estrutura produtiva nacional e da política que inibiu as conquistas salariais obtidas 

na década de 50, criou-se uma falsa ilusão de desenvolvimento, “já que o poder 

de compra do salário mínimo foi sensivelmente reduzido, tornando ainda mais 
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difícil a vida das famílias trabalhadoras”145. 

Eram os tempos de patriotismo, do “Brasil grande”, e de frases de 

efeito como “Brasil, ame-o ou deixe-o” e “Ninguém segura esse país”, seguidos da 

conquista do tricampeonato de futebol, em 1970 e os sucessos obtidos na 

medicina, como o primeiro transplante de coração realizado na América Latina, 

em maio de 1968, pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerbini e sua equipe, fatos que 

marcaram a propaganda oficial para criar a convicção de que o projeto 

governamental estava fazendo o país crescer. Em contrapartida, foram tempos 

em que os direitos humanos e de cidadania eram desconsiderados, e havia dura 

repressão política e policial146. Explicam Paulus Júnior e Cordoni Júnior147: 

Em 1972 iniciou-se a ampliação da abrangência previdenciária. As 
empregadas domésticas e os trabalhadores rurais foram beneficiados pela 
cobertura de assistência médica no sistema de saúde e, em 1973 
incorporaram-se os trabalhadores autônomos. 
Mas o povo sofria com o arrocho salarial, empobrecendo cada vez 

mais, situação que se refletiu no crescimento da mortalidade e da morbidade. Um 

dos primeiros efeitos do golpe militar foi sobre o Ministério da Saúde foi a redução 

das verbas destinadas à saúde pública: "aumentadas na primeira metade da 

década de 60, tais verbas decresceram até o final da ditadura” e, apesar de o 

governo ditatorial pregar que a saúde constituía um “fator de produtividade, de 

desenvolvimento e de investimento econômico”, o elemento individual era 

considerado pelo Ministério da Saúde e não como fenômeno coletivo148.  

É quando ocorrem as epidemias de poliomielite e de meningite, 

acontecendo silenciosamente desde o ano de 1971, situação desmentida pelo 

governo e mantida em sigilo até 1974, quando houve um considerável e rápido 

aumento dos casos de mortes por meningite, os responsáveis pelo setor de saúde 

admitiram o avanço da doença como epidemia. Contudo, tentou-se amenizar a 

situação alegando que diversos países se encontravam na mesma situação da 

brasileira e que teriam, inclusive, número de mortos muito superior ao Brasil.  

Finalmente, em dezembro de 1974, o governo federal destinou verbas 
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para a vacinação em massa da população contra a meningite, não apenas para 

conter a doença, mas principalmente para manter a população, em pânico, sob 

controle. Esta campanha, definida como “uma verdadeira operação militar”, foi 

realizada até 1977, data em que a meningite foi declarada sob controle. As 

informações sobre número de mortos, entretanto, nunca se soube, já que mantida 

sob sigilo pela ditadura149.  

Sob o pretexto das dificuldades financeiras das antigas caixas e 

institutos de aposentadoria e pensões, em 1966 o governo criou o Instituto 

Nacional de Previdência Social – INPS, unificando todos os órgãos 

previdenciários existentes até então. Surge um sistema dual de saúde: de um 

lado, o INPS, que deveria tratar dos doentes individualmente e de outro, o 

Ministério da Saúde, ao qual ficou incumbido de elaborar e executar programas 

sanitários e assistir a população durante as epidemias150.  

Dada a incapacidade gerencial e a complexidade do sistema 

previdenciário, o INPS ameaçava sucumbir e, em 1974, foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) que, ao incorporar o INPS, livrou-o das 

imposições do Ministério do Trabalho e retomou a garantia de manutenção da 

saúde dos seus segurados.  

Em 1975 foi criado o Sistema Nacional de Saúde151, projeto que tinha 

por objetivo principal diminuir os custos ao tempo em que melhorava as ações de 

saúde em todo o país e, embora a saúde tenha tido melhoras significativas, o 

Brasil ainda era considerado, em 1979, um dos países mais enfermos da América 

Latina (tendo como piores que o Brasil apenas Haiti, Bolívia e Peru)152.  

O capital estrangeiro entrando no país em grande volume demonstrou 

a alta lucratividade dos negócios na área de serviços médicos-hospitalares 

privados, já que a classe média beneficiada pelo chamado “milagre econômico” 

encontrou um caminho rápido e eficaz nas companhias de seguro-saúde para um 

atendimento adequado, realidade esta, porém, fora do alcance da maior parte da 
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classe trabalhadora, que não dispunha de recursos suficientes para manutenção 

das mensalidades. Nessa perspectiva,  

[...]a prioridade conferida à medicina curativa, o financiamento público e o 
crescimento dos grupos privados no setor saúde são as engrenagens de um 
processo em que a capitalização e expansão da rede privada, por um lado, e 
a degradação dos serviços públicos e a sangria dos recursos do Estado, por 
outro, são faces da mesma moeda153. 

Em 1971, foi criada, pelo governo, a Central de Medicamentos (CEME), 

cujo objetivo era produzir, contratar e distribuir remédios essenciais à população 

de baixa renda, providência que não se mostrou eficiente, já que o CEME viu-se 

incapaz de quebrar o domínio de mercado e concorrer com laboratórios privados. 

Uma enxurrada de novas drogas, proibidas em outros países ou de eficiência 

duvidosa, foi colocada no mercado brasileiro. O governo, na tentativa de controlar 

os preços, sofria pressão dos laboratórios, que não possuíam qualquer interesse 

na diminuição de seus lucros. Quando ameaçados, simplesmente paravam o 

fornecimento de seus produtos, prejudicando a população que ficava sem 

medicamentos vitais154.  

 

1.1.2.4 A Saúde Pública nos Anos 80-90: a Constituição de 1988 

Com a falência do modelo econômico do regime militar marcada, 

sobretudo, pelo descontrole inflacionário, a crise brasileira só veio a se agravar já 

a partir do final dos anos 70. A sociedade, igualmente, voltou a se mobilizar em 

defesa de sua liberdade, democracia e eleição direta para presidente da 

República. João Figueiredo, último general presidente, que governou no período 

de 1979 a 1985, obrigou-se a acelerar a lenta e gradual abertura política iniciada 

por seu antecessor, rumo à democratização do país: extinto o bipartidarismo 

imposto pelos militares (ARENA e MDB), foram criados novos partidos políticos e 

“a imprensa livrou-se da censura, os sindicatos ganharam maior liberdade e 

autonomia e as greves voltaram a marcar presença no cotidiano das cidades 

brasileiras"155. 
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A política de saúde dos anos 80, entretanto, pouco fez para alterar o 

quadro sanitário vigente nas décadas anteriores. Impera a ausência de 

planejamento e continuidade de programas fundamentais. Em 1976, é fundado o 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES – que marca o início da 

mobilização social que se convencionou chamar Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira – MRSB156.  

Nascido nos Departamentos de Medicina Preventiva e no Curso de 

Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(USP), rapidamente se expandiu entre profissionais de saúde, utilizando-se da 

revista do CEBES, Saúde em Debate, para difusão de suas idéias:  

O MRSB inseria-se na luta contra a ditadura militar e preconizava um novo 
modelo assistencial que destacava a importância da assistência primária de 
saúde. O MRSB foi o grande indutor de convocação da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, cujas recomendações foram absorvidas pela Constituição 
Federal de 1986 (...). Em 1974 surge o PPA - Plano de Pronta Ação e o FAS - 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social para enfrentar a crescente 
demanda curativa. O FAS, fundo de recursos públicos, emprestava dinheiro a 
juros subsidiados. Tais recursos eram utilizados predominantemente para a 
construção de hospitais privados. Estes garantiam o retorno do capital através 
do credenciamento junto ao INPS157.  

A segunda metade dos anos 70 registra um período de rearticulação 

das forças políticas nacionais, com discussão e mobilização popular na defesa da 

democratização da saúde e do próprio regime político do país. A criação do 

Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), em 1976 registrou um marco 

de considerável importância na luta pela democratização da saúde e da 

sociedade brasileira158, e marca o início da mobilização social chamada de 

Movimento da Reforma Sanitária Brasileira159. 

Projetos como Prev-Saúde, CONASP (Conselho Consultivo da 

Administração da Saúde Previdenciária e AIS (Ações Integradas de Saúde) 

continuaram com suas propostas de “reorganizar de forma racional as atividades 
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de proteção e tratamento da saúde individual e coletiva, evitar fraudes e lutar 

contra o monopólio das empresas particulares de saúde”160.  

Destacam Paulus Júnior e Cordoni Júnior161 que o surgimento do Plano 

do CONASP, em 1982, que era o Plano para Reorientação da Assistência à 

Saúde no âmbito da Previdência Social, se deu com o objetivo de racionalizar as 

ações de saúde.  

Em 1986 é realizada, em Brasília, a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, cujas discussões resultaram na “formalização das propostas do MRSB, 

ensejando mudanças baseadas no direito universal à saúde, acesso igualitário, 

descentralização acelerada e ampla participação da sociedade”162.  

Esta conferência significou um marco na mudança do setor de saúde 

que culminaram no Movimento Sanitarista, o qual, ao incentivar as discussões a 

respeito da saúde, buscou encontrar soluções para os dilemas da política de 

saúde nacional. É deste movimento que surgem as bases do SUS – Sistema 

Único de Saúde163.   

Este documento serviu de base para as negociações na Assembléia 

Nacional Constituinte, que se reuniria logo após: “a redação final da Constituição 

promulgada em 1988 incluiu a maior parte das propostas das organizações 

populares e de especialistas na área da saúde”164.  

Assim, aprovada a nova Constituição da República Federativa do 

Brasil, em 1988, foi incluída, pela primeira vez, uma seção sobre a Saúde, e 

pode-se dizer que, em sua essência, a Constituição adotou a proposta da 

Reforma Sanitária e do SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, 

trazidos pela VIII Conferência Nacional de Saúde: o objetivo do SUDS era o de 

integrar todos os serviços de saúde, públicos e particulares, constituindo uma 

rede hierarquizada e regionalizada, possibilitando a participação da comunidade 
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na administração das unidades locais: tratou-se de uma estadualização dos 

serviços, como estratégia de transição em direção ao Sistema Único de Saúde - 

SUS165.  

Para Paulus Júnior e Cordoni Júnior166, a CRFB/88 deu nova forma à 

saúde no Brasil, estabelecendo-a como direito universal e a assistência é 

concebida de forma integral (preventiva e curativa). Definiu-se a gestão 

participativa como importante inovação, assim como comando e fundos 

financeiros únicos para cada esfera de governo. 

E, consolidada como direito de todos e dever do Estado, a saúde tem 

sua proteção especialmente garantida no artigo 196 da CRFB/88: 

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

Com a criação do SUS pela Constituição de 1988 (CFRB/88), além de 

a saúde se reconhecida como um direito a ser assegurado pelo Estado, o 

legislador definiu que seria pautado pelos princípios de universalidade do direito 

aos benefícios previdenciários a todos os cidadãos, contribuintes ou não do 

sistema, a eqüidade ao acesso e na forma de participação no custeio, a 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor 

dos benefícios, a diversidade de sua base de financiamento e a gestão 

administrativa descentralizada, hierarquizada e com participação dos 

trabalhadores167 168. 

                                            
165 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da Saúde Pública no Brasil, p. 64. 
166 PAULUS JÚNIOR, Aylton e CORDONI JÚNIOR, Luiz. Políticas públicas de saúde no Brasil, 
p. 17a. 
167 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e 
do atendimento; II -uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV -
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - eqüidade na forma de participação no custeio; VI -
diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”. A propósito, o inciso VII 
do parágrafo único foi alterado pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998. (BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2012). 
168 COHN, Amélia e ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 
serviços. 4. ed. São Paulo: Cortez: CEDEC, 2001, p. 30-31. 
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O setor privado de saúde conseguiu, também, sua contemplação 

constitucional com o artigo 199, que define que a assistência médica à saúde é 

livre à iniciativa privada, podendo ela participar de forma complementar ao SUS, 

segundo diretrizes deste e mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos169.  

Ao tratar da família, criança, adolescente e idoso, a CRFB/88, com o 

disposto no artigo 227, parágrafo I170, abriu a possibilidade de o Estado promover 

conjuntamente com entidades não governamentais (ONGs) programa de 

assistência integral à saúde da criança e do adolescente.  

Para Rodriguez Neto171 significa uma “clara contradição com a 

natureza e os princípios do Sistema Único de Saúde”, porquanto o SUS 

preconizou uma mudança estrutural no sistema de saúde em direção à 

universalidade e à eficácia, fazendo da atenção básica a porta de entrada de um 

sistema destinado a atender as necessidades da população,  

[...]como a descentralização e a consequente municipalização, que seriam as 
formas de viabilizar e aumentar o acesso da população aos serviços de 
saúde, articuladas com os processos de regionalização e hierarquização dos 
níveis de atenção, ainda que com a participação do setor privado 

                                            
169 Art. 199. 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. §2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. §3º É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em 
lei. § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2012). 
170 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: I - 
aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do 
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos 
e de todas as formas de discriminação (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2012). 
171 RODRIGUEZ NETO, Eleutério. Saúde: promessas e limites da Constituição. Rio de Janeiro: 
Ed. Fiocruz, 2003, p. 102. 



 41

complementar ao SUS. Ou seja, um modelo que, partindo da constatação dos 
limites das instituições públicas em atender determinadas demandas da 
população, complementaria a cobertura da atenção à saúde por meio da 
contratação do prestador privado, com prioridade para as entidades 
filantrópicas e as que não tivessem fins lucrativos172.  

Dois anos depois de sua criação, o SUS foi regulamentado pelas Leis 

n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e n. 8.142/90, que dispôs sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde.  

Assim, sob o aspecto da lógica do processo evolutivo da saúde no 

Brasil, é possível observar que esta sempre obedeceu à ótica do avanço do 

capitalismo na sociedade brasileira, sofrendo a forte determinação do capitalismo 

a nível internacional.  

De fato, a saúde pública nunca ocupou lugar central e de destaque 

dentro da política estatal brasileira, sempre deixada em segundo plano, na 

periferia do sistema, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas 

de saúde que afligem a população, quanto na destinação de recursos 

direcionados ao setor saúde. 

Somente nos momentos em que determinadas endemias ou epidemias 

se apresentaram como importantes em termos de repercussão econômica ou 

social, face ao modelo capitalista proposto, é que as questões da saúde passam a 

ser tratadas com maior atenção por parte do governo, transformando-se – ainda 

que momentaneamente – em discurso institucional, até serem relegadas, 

novamente, a um plano secundário e sem importância. 

Ademais, quando propostas ações de saúde pelo governo, estas 

sempre procuraram incorporar os problemas que atingiam determinados grupos 

sociais importantes de regiões socioeconômicas igualmente importantes na 

estrutura social então vigente, sempre privilegiando grupos urbanos em 

detrimento da população rural.  

Outrossim, a conquista dos direitos sociais, consubstanciados na 

saúde e previdência, sempre foi resultado do poder de luta, de organização e de 

reivindicação dos trabalhadores brasileiros. Prova disto é o fato de que a história 

                                            
172 FALLEIROS et. al. A Constituinte e o Sistema Único de Saúde, p. 239. 
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da saúde pública no Brasil confunde-se com a história da previdência social em 

determinados períodos, já que não existia uma clareza de definição em relação às 

políticas de saúde que, por vários governos, mantiveram, também, a dualidade 

entre medicina preventiva e curativa, o que demonstra a total desorganização e 

falta de estruturação da saúde pública ao longo da história brasileira. 

Apenas com a Constituição de 1988 as definições ficaram bem 

destacadas e a organização dos direitos sociais passou a ser um efetivo problema 

do Estado que continua, entretanto, a ser altamente centralizado, 

acentuadamente privatizado, crescentemente distante das reais necessidades de 

saúde da população brasileira, com clara divisão de trabalho entre os setores 

público e privado, profundamente discriminatório e injusto e com acentuadas 

distorções na sua forma de financiamento173.  

O estudo da legislação infraconstitucional e os programas advindos 

desde a promulgação da atual Constituição serão abordados, com maior 

propriedade, no decorrer do trabalho, especialmente no terceiro capítulo.  

 

                                            
173 COHN, Amélia e ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 
serviços, p. 42-44. 
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CAPÍTULO 2 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: 
DESAFIOS PARA A EFETIVIDADE 
 

Ao longo da história evolutiva dos Direitos Fundamentais na 

sedimentação de um direito composto por normas e princípios – estes nem 

sempre positivados – buscou-se a sistematização dos instrumentos colocados à 

disposição para efetiva aplicação destes direitos, uma aplicação adequada aos 

anseios da evolução de toda uma sociedade. 

Conforme se estudou no capítulo 1, o sistema público de saúde, no 

Brasil, apesar de sua notória evolução desde os primórdios de seu 

descobrimento, em 1500, ainda carece de efetiva aplicação da norma 

constitucionalmente estabelecida em 1988.  

Se, por um lado, a saúde é constitucionalmente assegurada, de outro, 

o Estado enfrenta a dificuldade na implementação de políticas públicas eficazes 

na concretização deste direito social que, se violado, é capaz de mitigar um dos 

princípios fundamentais da República Federativa sob a qual o Estado Brasileiro é 

constituído: a Dignidade da Pessoa Humana.  

Portanto, a delimitação do efetivo papel da Hermenêutica e dos 

princípios no ordenamento jurídico e na própria interpretação das normas constitui 

condição sine qua non para compreensão do tema do presente trabalho, qual 

seja, a busca da sedimentação do direito social à saúde como inerente à própria 

cidadania e dever próprio do Estado, razão pela qual se remete o leitor ao estudo 

deste segundo capítulo.  

 

2.1 HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO 

Maximiliano174 registrou que Hermenêutica não se confunde com 

interpretação: “esta é a aplicação daquela; a primeira descobre e fixa os princípios 

                                            
174 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 1.  
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que regem a segunda. A Hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar”.  

Aplicar o direito consiste no enquadramento do caso concreto à norma 

jurídica adequada: “tem por objeto descobrir o modo e os meios de amparar 

juridicamente um interesse humano”175.  

Em termos de aplicação do direito, no Brasil, ainda persiste uma 

desfuncionalidade, conforme registra Streck176, já que as promessas da 

modernidade ainda não se concretizaram. Esta situação se deve, em parte, pela 

precária formação jurídica dos profissionais que, muitas vezes, permanecem 

reféns de um "sentido comum teórico" por sua vez produzido por uma cultura de 

manuais que "ficcionaliza o mundo jurídico", afastando-os de uma realidade 

social. 

Para Savigny177, interpretar a lei significava reconstruir seu conteúdo a 

partir do ponto de vista do legislador, ou seja, desvendando o sentido da lei com 

fundamento nela mesma, produzindo artificialmente o pensamento do legislador. 

Contudo, o autor observou que o processo de interpretação ultrapassa os 

singelos liames da adoção de meras técnicas de esclarecimento da vontade da lei 

por ela mesma, momento no qual surgiu um período cuja característica 

fundamental é a variação havida entre dois entendimentos: o de que interpretar 

nada mais é do que compreender o pensamento do legislador e o de que a 

interpretação corresponde à busca por uma convicção comum do povo, conforme 

registra Ferraz Júnior178.  

Foi, portanto, o nascimento da teoria subjetiva da interpretação que, 

nas palavras de Maximiliano179, “[...]arrasta o intérprete a um terreno movediço, 

pondo-o em risco de tresmalhar-se em inundações subjetivas” e, outrossim, 

restringe o campo de sua atividade porque limita ao “elemento espiritual da norma 

jurídica, isto é, uma parte do objeto da exegese e eventualmente um dos 

instrumentos desta”.  

                                            
175 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 5. 
176 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração Hermenêutica da 
construção do direito. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 81-88. 
177 SAVIGNY, Friedrich Karl von. Metodologia Jurídica. São Paulo: Rideel, 2005, p. 25. 
178 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, 
dominação. São Paulo: Atlas, 1989, p. 240-241. 
179 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 23-24. 
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Em contrapartida, a teoria objetiva firmou-se no afastamento da 

vontade do legislador para estabelecer que o intérprete deva ater-se à vontade da 

lei: “exige-se um texto vivo”180. 

Portanto, conforme se expôs acima, alguns autores dividiram as 

escolas Hermenêuticas em duas grandes vertentes: da teoria objetiva e da teoria 

subjetiva. Contudo, a visão moderna das escolas de interpretação impõe ao 

operador do Direito uma visão mais adequada às exigências sociais, extraindo o 

que há de melhor em cada uma das vertentes já que ambas, embora antagônicas, 

claramente se completam.  

A Hermenêutica tradicional, desta forma, sustenta práticas dogmáticas 

que desobrigam à realização dos Direitos Fundamentais, o que, para Streck181, 

obriga ao intérprete a quebra de paradigmas de interpretação, permitindo ao 

operador do Direito acolher a modernização de conceitos sem deixar de atentar-

se para a diferença entre direito positivo e positivismo jurídico e entre dogmática 

jurídica e dogmatismo jurídico. 

O estudo de algumas das escolas Hermenêuticas atuais demonstrará, 

a seguir, os pontos fundamentais na evolução da compreensão do direito como 

fenômeno social: 

[...]afinal o estudo da Sociologia, mais ainda que o da História do Direito e o 
da legislação Comparada elevou os jurisconsultos a uma altura em que 
deixaram de ser meros adeptos da arte de obedecer; compreendem hoje a 
lei, não como um comando ríspido, e, sim, como um fenômeno social, 
cientificamente explicável dependente menos de volições individuais do que 
de ações sociológicas do meio sobre as inteligências e das reações das 
inteligências sobre o ambiente, estável na aparência, móvel, alterável, na 
realidade182.  

Importa registrar que, a partir do século XIX houve o surgimento de 

várias escolas de Hermenêutica consideradas atuais e que serão referidas de 

acordo com o interesse ao deslinde do presente trabalho, já que o detalhamento, 

em que pese de notável importância histórica, ultrapassa os limites do desafio 

inicialmente proposto. 

 

                                            
180 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 24. 
181 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 243. 
182 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 26. 
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2.1.1 ESCOLAS DE INTERPRETAÇÃO OU SISTEMAS HERMENÊUTICOS ATUAIS 

2.1.1.1 Escolas de estrito legalismo, dogmáticas ou escolásticas 

Segundo Maximiliano, estas escolas são denominadas por alguns de 

escolásticas e, por outros, dogmáticas, e se revelam no “sistema tradicional, 

primitivo de Hermenêutica”183. Delas decorrem as seguintes: a Escola da 

Exegese, a Escola dos Pandectistas e a Escola Analítica de Jurisprudência, todas 

surgidas no século XIX, na França, Alemanha e Inglaterra, respectivamente184. 

Para Herkenhoff185, as três escolas, na Hermenêutica, projetaram o 

positivismo jurídico com suas características nos seguintes sentidos:  

a) na França, conduziu ao culto da vontade do legislador e ao culto dos 
códigos, considerados sem lacunas;  
b) na Alemanha, sob o influxo do historicismo jurídico, não subordinou o 
Direito ao legislador, mas construiu uma teoria do direito positivo que, 
partindo das normas singulares, tentou estabelecer as noções jurídicas 
fundamentais;  
c) na Inglaterra, reduzindo o Direito aos precedentes judiciais e à lei, 
independentemente de um juízo ético, caracterizou-se por ser uma análise e 
uma sistematização do direito positivo, com o objetivo de estabelecer os 
conceitos jurídicos.  
Como se verifica, as três escolas preservam e justificam seus 

entendimentos, basicamente, no positivismo jurídico, embora privilegiando outros 

aspectos pontuais. 

 

2.1.1.1.1 Escola da Exegese 

A escola dogmática corresponde ao sistema tradicional, primitivo de 

Hermenêutica, onde o Direito é submetido a textos rígidos e interpretado com 

fundamento na vontade "de um legislador há muito sepultado"186. 

Portanto, a busca pela vontade do legislador, muito embora tenha sua 

razão de ser, não deve ser tratada como único caminho para o alcance do sentido 

da norma: "o erro consiste em generalizar o processo, fazer do que é 

simplesmente um dentre muitos recursos da Hermenêutica - o objetivo único, o 

                                            
183 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 36. 
184MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 36. 
185 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito. 4. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p. 35. 
186 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 36. 
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alvo geral; confundir o meio com o fim"187. 

Para Warat188, os métodos dogmáticos de interpretação da norma são 

capazes de produzir uma visão imaginária, já que permitem fazer crer que ao 

direito pode ser conferido um caráter de objetividade o que, na realidade prática, 

não acontece, porque o direito presencia o conflito de interpretações, que não 

admitem ser tratadas sob uma lógica unificadora. Esta objetividade acaba por se 

mostrar simbólica e tende a produzir uma falsa segurança jurídica: a “realidade do 

social e do jurídico é precisamente esta articulação de incertezas contingentes e 

não a objetividade produzida contingentemente pelo saber"189. 

Surgida após a Revolução Francesa de 1789, e sob o manto da ideia 

de aniquilar as então divisões sociais estanques e retomar a soberania popular e 

o governo exercido pelo povo e para o povo, a Escola da Exegese é, nas palavras 

de Comparato190,  

O grande movimento que eclodiu na França em 1789 veio a operar na palavra 
revolução uma mudança semântica de 180º. Desde então, o termo passou a 
ser usado para indicar uma renovação completa das estruturas sociopolíticas, 
a instauração ex novo não apenas de um governo ou de um regime político, 
mas de toda uma sociedade, no conjunto das relações de poder que 
compõem a sua estrutura. Os revolucionários já não são os que se revoltam 
para restaurar a antiga ordem política, mas os que lutam com todas as armas 
– inclusive e sobretudo violência – para conduzir o nascimento de uma 
sociedade sem precedentes históricos. 

Segundo o entendimento desta escola, no período inicial, na hipótese 

de não haver norma aplicável ao caso em concreto, deveria o juiz deixar de 

resolver o caso (non liquet), o que fora rechaçado pela previsão do artigo 4º do 

Código de Napoleão, que determinava que o juiz não poderia se recusar a julgar a 

lide a pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei.  

 

2.1.1.1.2 Escola dos Pandectistas 

Surgida na Alemanha no século XIX, a escola dos pandectistas era 

                                            
187 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 36. 
188 WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito I. Interpretação da lei: temas para uma 
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. v. I, p. 19-29. 
189 WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito I. Interpretação da lei: temas para uma 
reformulação, p. 19-29. 
190 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Saraiva: São 
Paulo. 2007, p. 129. 
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formada por juristas que se dedicavam à pesquisa dos Pandectas ou Digesto de 

Justiniano, com o objetivo de elaborar normas positivas, conceitos, e doutrinas 

que influenciaram o mundo jurídico, especialmente na área do direito civil.  

Caracterizaram-se por compreenderem o Direito como um corpo de 

regras sistematizadas, cujo modelo era dado pelo sistema do Direito Romano. 

Registra Maximiliano191 que “os doutos apelidaram Pandectologia a esse apego 

demasiado aos métodos romanos”, com nítida preferência aos “comentadores das 

compilações justinianas, em contraste com o abandono dos excelentes 

repositórios de direito moderno estrangeiro”192. Expoentes de registro desta 

escola alemã são Windscheid, Dernburg, Bekker, Brinz e Glück, que mantiveram, 

contudo, a interpretação totalmente focada no texto da lei. 

Inexistente um Código Civil, os juristas alemães foram vistos como 

menos "legalistas", dando mais atenção aos usos e costumes e aceitando uma 

interpretação mais elástica do texto legal: enquanto a França possuía seu Código 

Civil desde 1804, o Código Civil alemão somente entrou em vigor em 1º de janeiro 

de 1900193.  

Para Costa194, quanto Thibaut buscou a defesa da ideia de “codificação 

civil alemã, Savigny lançou-se contra a mesma, sob o argumento de que a fixação 

do direito no Código seria uma medida contrária ao progresso da ciência jurídica”.  

De fato, desenvolvia-se, na Alemanha, uma disciplina jurídica 

fortemente influenciada pela prática dos glosadores da Idade Média, cuja 

atividade fundamental era realizar uma análise atenta das disposições legais que 

organizavam a vida social na Roma Antiga. Contrários à ideia de codificação das 

relações civis alemãs encontravam-se Friedrich Carl von Savigny e George 

Friedrich Puchta, autores da chamada Escola Histórica do Direito195.  

 

2.1.1.1.3 Escola Analítica de Jurisprudência 

                                            
191 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 37.  
192 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 37. 
193 COSTA, Dilvanir José da. Curso de Hermenêutica Jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 
132.  
194 COSTA, Dilvanir José da. Curso de Hermenêutica Jurídica, p. 133. 
195 COSTA, Dilvanir José da. Curso de Hermenêutica Jurídica, p. 133. 
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Outro segmento semelhante à Escola da Exegese, da França e ao 

Pandectismo, da Alemanha, é a Escola Analítica de John Austin (1790-1859) ou 

Escola Analítica de Jurisprudência, da Inglaterra196.  

Apontando a necessidade de que o estudo do direito deve adotar uma 

perspectiva sociológica, ensina Ihering197 que:  

O mecanismo exterior do direito não é suficiente por si. Compreende-se que 
seja organizado e manejado e com tanta perfeição que reine a ordem mais 
completa, e que, no entanto, a vontade acima apontada seja manifestamente 
esquecida. (...) Fixidez, clareza, precisão do direito material, abolição de 
todas as regras contra as quais deve ir bater um sentimento jurídico são, e 
isto em todas as esferas do direito, não somente no direito privado (...) Toda a 
disposição injusta, toda a instituição má, e como tal reconhecida pelo povo, 
implica um ataque ao sentimento jurídico da nação e, por consequência, à 
força nacional.   
Opondo-se à tradição de interpretação dedutiva do direito, na 

Inglaterra, surgem os trabalhos de Jeremy Bentham, para o qual, na aplicação da 

norma, é necessário buscar a finalidade da lei, de seus efeitos reais, devendo 

aplicá-la objetivando produzir bons efeitos em sociedade, de acordo com um 

suposto cálculo sobre aquilo que é vantajoso ou desvantajoso para o meio social. 

De acordo com Villey198, Jeremy Bentham199 entendia que o caminho para 

organizar essa chamada “teoria dos prazeres” era a legislação:  

Bentham imagina além de tudo que seria possível construir uma ciência dos 
prazeres e das penas. Ciência quantitativa: ela mede graus de prazer, 
estabelecendo por exemplo por que há mais prazer em manter durante muito 
tempo uma coisa, como aquela tranqüilidade que nos proporciona a situação 
do proprietário, do que no gozo efêmera. Ciência também das causas do 
prazer. 

Jeremy Bentham era um crítico da common law e um entusiasta da 

                                            
196 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do 
direito. São Paulo: Atlas, 2001, p. 318. 
197 IHERING, Hudolf Von. A luta pelo direito. trad. João Vasconcellos. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, p. 66-67. 
198 VILLEY, Michel. Filosofia do Direito: definições e fins do direito; os meios do direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 150. 
199 Jeremy Bentham (15 de fevereiro de 1748 – 6 de junho de 1832) foi um filósofo e 
jurista inglês. Juntamente com John Stuart Mill e James Mill, difundiu o utilitarismo, teoria ética que 
responde todas as questões acerca do que fazer, do que admirar e de como viver, em termos da 
maximização da utilidade e da felicidade. Conhecido também pela idealização do Pan-optismo, 
que corresponde à observação total, a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de 
um indivíduo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham Acesso em 13.08.2013 
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codificação e da legislação. Neste aspecto, interessante o destaque de Bobbio200, 

ao comparar as escolas alemã, francesa e inglesa sobre a codificação do direito:  

Observamos o curioso destino da idéia da codificação: dela não houve 
vigência na Alemanha (no período histórico por nós examinado), porque os 
homens cultos que a ela eram contrários (principalmente Savigny, que 
podemos chamar de teórico da anticodificação) conseguiram fazer prevalecer 
seu ponto de vista; na França houve codificação sem ter havido uma teoria da 
codificação (os juristas da Revolução propuseram de fato a codificação sem, 
entretanto, teorizá-la; e Montesquieu, o maior filósofo do direito do iluminismo 
francês, não pode, com certeza, ser considerado um teórico da codificação); 
na Inglaterra, pelo contrário, onde já no século XVII existiu o maior teórico da 
onipotência do legislador (Thomas Hobbes), não houve a codificação, mas foi 
elaborada a mais ampla teoria da codificação, a de Jeremy Bentham, 
chamado exatamente de o “Newton da legislação”. 

Contudo, ainda que Bentham fosse um entusiasta da legislação, 

Bobbio201 chega a afirmar que, em parte, suas ideias se aproximam da 

jurisprudência dos interesses e não da teoria tipicamente positivista. Suas ideias 

influenciaram o desenvolvimento da escola analítica, cujo maior expoente foi John 

Austin202.  

Um dos traços mais importantes dessa escola é a separação do direito 

positivo das demais ordens normativas, a exemplo da moral, conforme explica 

Latorre203, Austin considera, em primeiro lugar, que se deve distinguir o direito 

positivo de outros tipos de normas, como os usos sociais ou outros preceitos 

independentes daquele, que se considera o único verdadeiro direito. 

Portanto, regras morais quedam-se fora do campo do jurídico, 

compondo o que Austin denomina moralidade positiva. São chamadas morais 

para que sejam distinguidas das normas jurídicas e são denominadas positivas, 

para que não sejam confundidas com as leis divinas204. 

                                            
200 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. comp. por Nello 
Morra; trad. e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 
91. 
201 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito, p. 98. 
202 John Austin (Inglaterra, 1790—1859) foi um jurista inglês. Sua obra inclui “The Province of 
Jurisprudence Determined” (1832) e “Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law” 
(1863) – ambos sem tradução para o português. O autor, que influenciou profundamente os 
estudos jurídicos na Inglaterra, é considerado um dos precursores do positivismo jurídico, tendo 
lançado as bases para um estudo científico do direito. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Austin_(jurista) Acesso em 13.08.2013 
 

203 LATORRE, Angel. Introdução ao Direito. Trad. Manuel de Alarcão. Coimbra: Almedina, 2002, 
p. 157. 
204 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito, p. 106. 
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Assim, John Austin acaba por, substancialmente, conferir uma “versão” 

inglesa à escola histórica, colocando em evidência apenas um “caráter (a 

polêmica antijusnaturalista), negligenciando seus aspectos mais peculiares e as 

exigências de fundo, e, sem mais, chega a atribuir a essa escola um conceito (o 

de utilidade geral) que lhe é estranho”, conciliando a escola histórica com 

Bentham, num esforço insciente, embora notável, “de Bentham um historicista e 

de Savigny um utilitarista”205. 

 

 

2.1.1.2 Escolas que se abrem a uma interpretação mais livre 

Nesta classificação, enquadram-se como escolas que se abrem a uma 

interpretação a aplicação mais livre do Direito, as escolas: da Livre Pesquisa 

Científica, do Direito Livre, Sociológica Americana, da Jurisprudência de 

Interesses, Realista Americana, Egológica e Vitalista do Direito.  

 

2.1.1.2.1 Escola da livre pesquisa científica 

Surgida sob a inspiração de François Geny206, a Escola da Livre 

Pesquisa Científica demonstrou que não há plenitude lógica na lei, e desta forma, 

derrubou este mito para demonstrar “a supremacia da livre pesquisa científica do 

Direito sobre o método, então vigente, de rebuscar na abstração dos conceitos a 

resposta para os silêncios da lei”207 pois esta, apesar de ser a mais importante 

fonte do Direito, não poderia ser considerada única.  

Esta Escola é assim denominada porque o intérprete está liberto de 

toda e qualquer influência exterior, sem estar submetido a nenhum texto legal ou 

fonte do Direito, ou seja, pesquisa livre, e, também, porque possuem por 

                                            
205 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito, p. 104. 
206 François Geny (nascido em 17 de dezembro de 1861 em Baccarat - 16 de dezembro de 1959 
em Nancy) foi um jurista francês, célebre pela sua crítica ao método de interpretação baseado 
na exegese de textos legais e regulamentares, e que mostrou a força criativa do costume e propôs 
fazer um grande movimento à livre pesquisa científica dos métodos de interpretação. Funda a 
chamada escola da livre investigação cientifica do direito. Para esta, o direito não se reduz à lei e 
as exigências normativas da vida social estão sempre além das possibilidades do sistema legal. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_G%C3%A9ny Acesso em 13.08.2013 
 

207 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 46. 
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fundamentos critérios objetivos e não é arbitrária, ou seja, pesquisa científica, 

originária dos próprios costumes e valores existentes na sociedade208.  

Segundo o pensamento do seu principal expoente, não sendo encontra 

a resposta para o problema “no sistema, o aplicador da lei poderia, por meio da 

atividade científica, encontrar a solução jurídica para o caso fora do âmbito restrito 

da lei positiva”209, embora não pudesse negar a ordem jurídica.   

A pesquisa livre, desta forma, deve ser orientada por três critérios: o 

princípio da autonomia da vontade; a ordem e o interesse público; o justo 

equilíbrio dos interesses privados opostos210.  

Explica Camargo211 que “uma pesquisa científica, de base sociológica, 

seria capaz de oferecer ao intérprete os critérios de justiça prevalecentes na 

sociedade e que, na realidade, dariam ensejo ao surgimento de novas leis”.  

Assim, “o juiz estaria autorizado a decidir praeter legem. A ‘livre 

investigação’ só teria cabimento no caso de lacuna das fontes formais e não 

quando a norma fosse considerada injusta ou desastrosa sua atuação”212.  

 

2.1.1.2.2 Escola do Direito Livre ou do Direito justo 

A Escola do Direito Livre ou do Direito Justo abrigou tendências mais 

moderadas ou radicais, de ausência de submissão à ideia de que a lei ou o 

próprio ordenamento jurídico é detentor de todo o Direito ou de que são capaz de 

monopolizar as aspirações, valores e dados a serem utilizados pelo magistrado 

na aplicação do Direito.  

Possui como marco a conferência apresentada por Eugene Ehrlich, na 

Alemanha, em 1903, cujo tema foi “A luta pela Ciência do Direito, quando defende 

a livre busca do direito em lugar da aplicação mecânica da vontade do legislador 

                                            
208 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 71. 
209 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 71. 
210 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 50. 
211 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 72. 
212 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 50. 
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prevista na lei”213. Ehrlich214 destaca que  

O direito não consiste nas disposições jurídicas, mas nas instituições 
jurídicas; quem quer determinar quais são as fontes do direito deve saber 
explicar como surgiram Estado, Igreja, família, propriedade, contrato, herança 
e como eles se modificam e evoluem no decorrer do tempo.  

Assim, esta escola redefiniu a certeza na qual a ordem jurídica estava 

supostamente alicerçada, e “demonstrou que a aplicação do Direito é informada 

por uma pauta axiológica e realçou o papel criador e inovador da função 

judicial”215.  

Ao decidir, a ideia é de que o juiz leve em consideração os fatos sociais 

que foram capazes de originar e condicionar o litígio, os valores morais e dos 

costumes e, ademais, a “ordem interna das associações humanas”216.  

Stammler foi seu inspirador ao “negar a possibilidade de existência de 

um direito natural, válido para todos os tempos e lugares, e ao afirmar que o 

Direito seria sempre uma tentativa de direito justo”. Sua tese de uma existência de 

um “direito justo” ao lado de um “direito legal” e “de um direito natural com 

conteúdo variável, abalou o positivismo jurídico”217. Para Camargo218,  

Com a introdução do conceito de valor, ainda que visto sob a forma de uma 
necessidade real, verificável, que é o interesse, a simples relação causal e 
indispensável entre fato, norma e sentença vêm a ser acrescida do papel do 
valor ou dos valores envolvidos na causa219.  

Realçando o papel criativo a ela inerente, a Escola do Direito Livre 

“sacudiu verdades estabelecidas e representou um progresso no pensamento 

jurídico. Abriu perspectivas para a ciência do Direito e investiu a função judicial de 

maior responsabilidade e importância”220.  

 
                                            
213 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 100. 
214 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. trad. de René Ernani Gertz. Rev. 
Vamireh Chacon. Coleção Cadernos da UnB. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1986, 
p. 70.  
215 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 51. 
216 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 100-101. 
217 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 52. 
218 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 100. 
219 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 100.  
220 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 89. 
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2.1.1.2.3 Escola Sociológica Americana 

Surgida nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, foi um 

movimento paralelo à Escola do Direito Livre, na Alemanha, e à Escola da Livre 

Pesquisa Científica, na França. Herbert Blumer é um dos principais expoentes 

desta escola, que se encarregou de dar seguimento ao pensamento dos 

fundadores, especialmente de George Herbert Mead221.  

Para Herkenhoff222, a Escola Sociológica Americana “demonstrou que 

o Direito é mais produto da evolução dos fatos sociais, na precariedade do 

humano, do que a materialização de arquétipos eternos, mais experiência que 

lógica, mais utilitarismo que racionalismo”. O Direito, então, afigura-se como 

instrumento de civilização, para melhoria da ordem social e econômica, com um 

trabalho consciente e criador do jurista.  

Para a Hermenêutica, esta escola repercutiu no sentido de que 

estabeleceu a “compreensão de que o juiz deve interpretar as normas, 

procedendo a correta ponderação valorativa das realidades sociais”, tendo a 

lógica apenas papel secundário onde o juiz, diante de um caso concreto, formula 

juízos de valor e escolhe a solução adequada, dentre as diversas possibilidades 

que a ordem jurídica lhe oferece223.  

A evolução do pensamento jurídico decorreu de algumas ideias básicas 

desta Escola:  

o realce ao sentido de mutabilidade do Direito, a consideração da relatividade 
do humano, a importância da ponderação das realidades sociais nos 
julgamentos, a revelação de que a prática do Direito é mais experiência e 
menos lógica e, finalmente, a constatação da presença de processos 
subconscientes na tarefa judicial224.  

 

2.1.1.2.4 Escola da Jurisprudência de Interesses 

Tendo como principal expoente Philipp Heck225, em detrimento da 

                                            
221 BRAGA, Adriana e GASTALDO, Édison. O legado de Chicago e os estudos de recepção, usos 
e consumos midiáticos. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n. 39, ago/2009, p. 78-84, p. 81. 
222 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 47. 
223 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 59-60. 
224 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 63. 
225 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 95. 
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lógica, a Escola da Jurisprudência de Interesses “sublinhou que a investigação 

dos interesses em jogo é que deve orientar a Hermenêutica”226.  

Para Heck227,  

O “legislador” não é simples ficção ou fantasma, mas a designação que 
engloba todos os interesses da comunidade vigentes [leia-se, valores]. Assim 
a questão por vezes posta, de saber se a vontade procurada é a do legislador 
de hoje ou de ontem, resolve-se com clareza. O escopo da determinação 
judicial do direito é, sem dúvida, a proteção de interesses atuais. Mas a 
realização desse escopo tem como fator o conhecimento daqueles interesses 
cujas exigências se revelaram já em forma de lei228.  

Desta forma, ao direito compreenderia gerenciar e garantir os 

interesses dos membros da sociedade, ao passo que o juiz estaria direcionado na 

resolução dos interesses das partes em litígio, consoante a norma jurídica 

aplicável229.  

Surgida na Alemanha no início do século XX, prepondera, na aplicação 

do Direito, “os interesses em jogo: o objetivo deve ser a solução justa, aquela que 

melhor se adapta às peculiaridades do caso”230.  

Para Camargo231, a jurisprudência de interesses confere papel de 

maior importância ao juiz, ultrapassando o liame da mera função de conhecimento 

e subsunção entre lei e fato; ao contrário, propugna a adequação da decisão às 

necessidades práticas da vida mediante os interesses em pauta.  

Desta forma, as normas jurídicas constituem juízos de valor dos 

interesses na medida em que é resultado da proteção de um determinado grupo 

social:  

O juiz, quando profere sentença, deve, ante o caso concreto, descobrir o 
interesse que o legislador quis proteger, isto é, que interesse dos grupos 
sociais antagônicos deve prevalecer, ou mesmo, se esses interesses devem 
ser sobrepostos pelos da comunidade como um todo232.  

A Escola da Jurisprudência de Interesses contribuiu para melhorar a 
                                            
226 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 47. 
227 HECK, Philipp. Interpretação da lei e jurisprudência dos interesses. trad. José Osório. São 
Paulo: Livraria Acadêmica, Saraiva, 1947, p. 19. 
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estudo do direito, p. 95. 
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estudo do direito, p. 95. 
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compreensão da tarefa da Hermenêutica, elevando o interesse como 

característica precípua na aplicação do Direito, demonstrando a supremacia deste 

valor que deve orientar os conceitos jurídicos:  

Demonstrou que bem mais importante do que obter uma suposta 
interpretação autêntica da lei é preocupar-se com as conseqüências sociais 
das interpretações possíveis, optando por aquela interpretação cujos efeitos 
são melhores233. 

 

2.1.1.2.5 Escola Realista Americana 

Extrema da Escola Sociológica Americana, a Escola Realista 

Americana também eclodiu na primeira metade do século XX, partindo de um 

extremado realismo, onde desenvolve um verdadeiro processo de desmistificação 

da análise psicológica “da função judiciária com a finalidade de comprovar a 

presença de fatores irracionais, de natureza efetiva, que em vão a teoria da 

aplicação silogística, lógica, impessoal da lei procura encobrir”234.  

Herkenhoff235 explica que a Escola Realista Americana “contribuiu para 

demonstrar a existência de um abismo entre a concepção teórica de uma justiça 

impessoal e inflexível e a realidade de uma justiça feita de homens, na qual o juiz, 

com suas ideias e personalidade, é a figura decisiva”236.  

A sentença judicial, assim, seguiria um processo psicológico, ou seja, 

da conclusão à procura de premissas convenientes e não um processo lógico, no 

qual segue das premissas à conclusão. Esta Escola foi responsável por conferir 

uma visão mais autêntica à vida jurídica, mitigando padrões tais como 

uniformidade, generalidade do Direito e impessoalidade do juiz, mostrando, em 

seu lugar, que o Direito é detentor de plasticidade como característica essencial, 

ou seja, “a sentença é menos a norma e o precedente e é mais o juiz com toda a 

sua humanidade, que a segurança jurídica é precária, mas que a insegurança é o 

preço do progresso”237.  

Traduzem-se os autores da Escola em uma atitude cética a respeito da 

tradicional descrição da conduta real e efetiva dos tribunais.  
                                            
233 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 65. 
234 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 65. 
235 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 65. 
236 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 47. 
237 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 69. 
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2.1.1.2.6 Escola Egológica 

Tendo como precursor o jurista argentino Carlos Cossio, a Escola 

Egológica demonstrou a essência da decisão judicial, que opera um 

conhecimento por compreensão, onde os sujeitos do processo compartilham algo 

em comum e onde está presente a intuição emocional do julgador.  

Para Melo238,  

deve-se a Cossio mostrar o verdadeiro sentido do dever ser kelseniano: não 
era uma simples imputação gramatical, mas uma nova categoria lógica que 
se implanta; não tinha somente significação coativa, mas implicava uma 
definição categorial, passando a ser conhecida como a lógica do dever ser, 
lógica normativa ou lógica deôntica.  

Considera, portanto, que “o objeto a ser conhecido pelo jurista não são 

as normas, porém a conduta humana focalizada a partir do certo ângulo 

particular”239. Conforme registra Herkenhoff240  

A Escola Egológica pôs a descoberto a verdadeira essência da decisão 
judicial, que opera um conhecimento por compreensão pelo qual o juiz e os 
litigantes compartem algo em comum e onde está presente a intuição 
emocional do julgador. Outrossim, desvendou ou mecanismo dos julgamentos 
ao perceber que o juiz, ao aplicar a lei, põe o sentido axiológico, iniciado na 
lei, na conduta que interpreta, ao mesmo tempo em que extrai um sentido da 
conduta. O objeto da interpretação não é a norma, porém a conduta humana.  

Figura a teoria egológica como a “primeira intenção sistemática a 

admitir que o Direito é cultura e, como tal, confunde-se com a própria conduta 

humana”241.  

Segundo esta Escola, “não é a lei o que se interpreta, mas a conduta 

humana mediante a lei” e o juiz não permanece distante da realidade jurídica 

mas, sim, conduz a construção do próprio Direito através do seu poder de ação, 

que se insere no ordenamento e por ele está condicionado242.  

Sua finalidade Hermenêutica coloca em evidência a sentença como 

obra da realidade humana de que participa o magistrado, cuja criação decorre, 
                                            
238 MELO, Orlando Ferreira de. Hermenêutica jurídica: uma reflexão sobre novos 
posicionamentos. Itajaí: Univali, 2001, p. 102. 
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também, das suas vivências, interpretando não a norma, mas sim, a conduta 

humana, “porque as normas jurídicas são apenas conceitos com os quais a 

conduta é conhecida como conduta”243.  

 

2.1.1.2.7 Escola Vitalista de Direito 

Externada na visão do mundo do seu próprio criador, o espanhol Luis 

Recaséns Siches, esta recente Escola expõe que o Direito não se revela um 

fenômeno da natureza física ou psíquica, nem puro valor, mas sim, fato 

histórico244.  

Revela-se o Direito como “forma de vida humana objetivada” e confere 

ao juiz grande responsabilidade, inovando ao conceituar o método da aplicação 

do Direito, que não deve se guiar pela lógica formal porquanto o trato dos 

problemas humanos reclama uma lógica própria. Para Herkenhoff245,  

A Escola Vitalista do Direito – ao proclamar que a função jurisdicional escapa 
a qualquer criação legislativa, não pertence a ela, não pode ser colocada 
dentro dela - alforria o mister de juiz e confere-lhe imensa responsabilidade. 
Inova ao conceituar o método da aplicação do Direito, demonstrando que não 
se deve guiar pela lógica formal, ata à análise dos conceitos jurídicos 
fundamentais, porém desastrosa para o trato dos problemas humanos, que 
reclamam uma lógica própria, a lógica do humano e do razoável.  

A Escola Vitalista do Direito explica que não há segurança absoluta na 

vida humana, quiçá no Direito e esclarece vários problemas hermenêuticos, 

porque inicia por afirmar a autonomia da função jurisdicional e, depois, na 

aplicação do Direito, ao utilizar-se da lógica humana e do razoável, absorta em 

critérios valorativos246.  

 

2.1.1.3 A busca pela efetividade dos Direitos Fundamentais: desafios de uma 

nova Hermenêutica 

Traduzindo-se como mera técnica de interpretação, registra Streck247 

que a Hermenêutica tradicional diferencia-se da chamada "Hermenêutica 
                                            
243 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 74. 
244 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 74. 
245 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 74. 
246 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito, p. 78-79. 
247 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 188-190. 
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filosófica", que possui como objeto a construção de “um sentido” decorrente da 

autocompreensão procedida pelo intérprete, o que, segundo explica, se opera por 

meio uma articulação linguística que questiona "a totalidade do existente humano 

e sua inserção no mundo"248. 

É, portanto, a Hermenêutica filosófica que evidencia o papel do 

intérprete, porquanto é a partir dele, na qualidade de “ser no mundo”, que será 

estabelecida a construção de “sentido do conteúdo analisado”, ideia que se 

encaixa no pensamento de Heidegger249, que compreende a atividade 

interpretativa como iniciada pela pré-compreensão do intérprete e, também, no 

que exprime Gadamer250, para o qual o pré-conceito é inerente a compreensão.  

Em que pese “a neutralidade política do intérprete” só exista nos livros, 

conforme destacou Grau251, inicia-se a superação da Hermenêutica tradicional 

com a redefinição do papel do intérprete no processo de construção do sentido, 

corporificada diariamente nas decisões jurídicas que, por esta razão, são também 

políticas252.  

Para Häberle253, precursor da teoria Hermenêutica constitucional em 

harmonia com a sociedade pluralista e aberta, a interpretação da constituição 

passou muito tempo vinculada aos magistrados, aos procedimentos formalizados 

e a uma sociedade fechada:  

No processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados 
todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e 
grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com 
numerus clausus de intérpretes da Constituição.  

Desta forma, compete ao intérprete a consciência de que a 

compreensão, condicionalmente, é que permite a interpretação, e somente esta é 

capaz de permitir evitar ou ultrapassar os liames da obediência passiva à 

tradicional Hermenêutica, superando um sentido comum teórico, responsável por 

                                            
248 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 188-190. 
249 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. V.1. Petrópolis: Vozes, 1988, p. 207. 
250 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 709. 
251 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso Sobre a Interpretação-Aplicação do Direito. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 55. 
252 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso Sobre a Interpretação-Aplicação do Direito, p. 55 
253 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição. Contribuição par a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre: Fabris, 1997, p. 13. 
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uma repetição de sentidos vazios, conforme registra Streck254. 

Registra Streck255 que o hermeneuta deve estar aberto à necessidade 

de superar a validade de conceitos pré-estabelecidos, confrontando-os e 

fundindo-os criticamente, exercício necessário para uma nova compreensão e 

que, assim, "não re(produzirá) um sentido inautêntico", mas contribuirá para a 

construção de um sentido novo, de concreção do texto jurídico em conformidade 

com a finalidade social do direito. 

Para que se concretizem os Direitos Fundamentais, a Hermenêutica 

deve estar sedimentada no reconhecimento da força normativa atinente aos 

princípios constitucionalmente insculpidos pelo legislador, especialmente na 

aplicação do direito, pelo juiz, ao caso concreto, conferindo-lhe o real sentido 

norma sem perder de vista os objetivos do Estado Democrático de Direito256.  

Considerando que as cláusulas pétreas possuem "seu conteúdo 

aberto, principiológico e extremamente dependente da realidade subjacente”, a 

nova interpretação constitucional parte do pressuposto de que elas “não se 

prestam ao sentido unívoco e objetivo que certa tradição exegética lhes pretende 

dar"257, o que supera a questão da validade dos processos interpretativos 

baseados na mera subsunção. 

Vários são, portanto, os participantes no processo de interpretar a lei, 

compondo uma Hermenêutica constitucional que se configura no exercício 

relacionado a todos, ou seja, à sociedade258.  

Há, desta forma, um permanente diálogo do juiz com as partes, 

jurisprudência, ciências e opinião pública, trazida pela bagagem cultural 

carregada pelos juízes, o que não ameaça sua independência, afinal, nos dizeres 

de Häberle259, “essas influências contém também uma parte de legitimação e 

                                            
254 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 273-274. 
255 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 279-280. 
256 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 312.  
257 BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 332. 
258 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição. Contribuição par a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição, p. 40. 
259 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição. Contribuição par a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição, p. 31. 
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evitam o livre arbítrio da interpretação judicial”.  

Para Awad260, significa atribuir novo visual aos liames do que é a 

democracia:  

Numa sociedade aberta, assim, o cidadão, além de delegar poderes a 
agentes públicos, para que governem e legislem em seu nome, exerce ele 
mesmo uma função ativa enquanto intérprete da Constituição, fornecendo 
alternativas e opinando sobre possibilidades e necessidades da realidade.  

Trata-se, pois, de uma nova Hermenêutica capaz de prestar uma 

atividade interpretativa objetivando a efetividade dos Direitos Fundamentais e que 

permite ao direito o cumprimento do seu papel social. A teoria da argumentação 

jurídica revela elementos capazes de sustentar esta nova atividade, já que possui 

função precípua atuar nos campos de produção, interpretação e aplicação do 

direito, expondo o necessário compromisso com uma concepção crítica frente ao 

Direito estatal261. 

Para Atienza262, os pressupostos da lógica formal devem ser rejeitados 

no processo de análise dos raciocínios jurídicos, em prol de ideias como a tópica 

jurídica e da nova retórica. A primeira revela-se no "pensar por problemas", e 

engloba a segunda, já que se utiliza de meios persuasivos fornecidos por suas 

técnicas da argumentação. 

Contudo, Canotilho263 registra que se configura em erro a utilização da 

tópica jurídica com intuito interpretativo da Constituição, porquanto tal caminho 

permitiria ilimitados casuísmos na atividade de adequação da norma ao caso 

concreto. Portanto, a interpretação não pode ser realizada partindo-se "do 

problema para a norma", mas sim "das normas para os problemas", revelando-se 

mais adequado um método de construção de sentido, ao qual denomina 

"hermenêutico-concretizador" e que possui, como pressupostos, o papel criador 

do intérprete na criação de sentido para a norma e sua atuação como mediador 

entre o texto interpretado e a situação concreta.  

                                            
260 AWAD, Fahd. Poder Judiciário e as políticas públicas visando a concretização dos Direitos 
Fundamentais. In: RODRIGUES, Huto Thamir e SOBRINHO, Liton Lanes Pilau (orgs.). 
Constituição e Política: na atualidade. Porto Alegre: s.e., 2010, p. 115-130, p. 118.  
261 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Teorias da argumentação jurídica. 3. ed. São Paulo: 
Landy, 2006, p. 224-225. 
262 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito. Teorias da argumentação jurídica, p. 46. 
263 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 1211. 
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Segundo este método, parte-se da ideia de que o intérprete possui uma 

pré-compreensão do texto da norma, sendo seu objetivo, a partir daí, concretizá-

la através da análise e construção de uma norma jurídica concreta264. 

No lugar da Hermenêutica tradicional, preconizada pelo positivismo 

jurídico, traz-se a Hermenêutica filosófica, baseada na ideia de que compete ao 

intérprete concretizar o sentido da norma ao caso concreto, porquanto se afigura 

mera ilusão identificar a vontade da lei ou do próprio legislador.  

Do trabalho do intérprete depende a efetivação do conteúdo 

constitucional e dos Direitos Fundamentais, porquanto a superação dos 

postulados do positivismo é condição sine qua non de evolução da atividade 

Hermenêutica.  

 

2.2 O SISTEMA DE REGRAS E PRINCÍPIOS: NATUREZA JURÍDICA 

Com o intuito de demonstrar a importância da plenitude da efetivação e 

respeito do Direito à Saúde como fator determinante na observância do princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana, determinar a abrangência dos princípios 

norteadores do Direito, bem como estabelecer o efetivo papel deles no 

ordenamento jurídico pátrio constitui a pedra de toque para a compreensão do 

alcance do presente trabalho.  

Compreender o Direito como sistema jurídico positivo sem que, antes, 

sejam observados seus princípios basilares, ou seja, seus princípios gerais e 

fundamentais, revela-se inadequado já que, além de marco do constitucionalismo 

contemporâneo, a teoria dos princípios, bem como a distinção entre estes e as 

regras, constitui o marco, também, de uma teoria normativa-material dos Direitos 

Fundamentais e, com ela, o ponto de partida para responder a pergunta acerca 

da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito destes direitos. E será, 

por conseguinte, a base da fundamentação jusfundamental e a chave para a 

solução dos problemas centrais da dogmática dos Direitos Fundamentais265. 

                                            
264 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 
1201/1212. 
265 ALEXY, Robert. Teoria de Los Derechos Fundamentales. trad. Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 81. 
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Assim, o conceito de norma de direito fundamental configura-se “mais 

amplo que o de direito fundamental, pois se pode afirmar que quando alguém 

possui um direito fundamental, existe uma norma válida de direito fundamental 

que o outorga, não sendo possível afirmar o inverso”266. Conforme registra 

Pedrollo267,  

(...) tanto regras quanto princípios são normas, podendo ser formulados 
através das expressões deônticas básicas do mandato, proibição ou 
permissão. (...) Princípios são (...) mandados de otimização, podendo ser 
cumpridos em diferentes graus. (...) Já as regras são normas que somente 
admitem duas possibilidades: ser cumpridas ou não, determinando 
completamente o fático e juridicamente possível. Entende-se, pois, que toda 
norma ou é uma regra ou é um princípio. 

No atual ordenamento jurídico, é possível afirmar que tendem a 

normatização, ou seja, sua interpretação no patamar de norma jurídica, 

entendimento este expresso por Bonavides268, segundo o qual 

[...]não há distinção entre princípios e normas, os princípios são dotados de 
normatividade, as normas compreendem regras e princípios, a distinção 
relevante não é, como nos primórdios da doutrina, entre princípios e normas, 
mas entre regras e princípios, sendo as normas o gênero, e as regras e os 
princípios a espécie. 

Na mesma esteira, Canotilho269 afirma que “a distinção entre regras e 

princípios é uma distinção entre duas espécies de normas”, portanto, 

desnecessária, já que os princípios são “normas fundamentais ou generalíssimas 

do sistema, as normas mais gerais”270. 

Por se tratarem de fundamentos de uma ciência, os princípios, 

conforme se extrai das palavras de Reale271, podem ser considerados como “toda 

forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios, 

isto é, enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das 

demais asserções que compõem dado campo do saber”.  

                                            
266 PEDROLLO, Gustavo Fontana. Proporcionalidade e sistema jurídico em Robert Alexy. In: 
DOBROWOLSKI, Silvio [Org.]. A Constituição no Mundo Globalizado. Florianópolis: Diploma 
Legal, 2000. p. 157-182, p. 164.  
267 PEDROLLO, Gustavo Fontana. Proporcionalidade e sistema jurídico em Robert Alexy, p. 169. 
268 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 259. 
269 CANOTILHO, Joaquim José. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 
1992, p. 171-172. 
270 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 4. ed. trad. Cláudio de Cicco e Maria 
Celeste C. J. Santos. Brasília: Universidade de Brasília, 1994, p. 158. 
271 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 305. 
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Portanto, a função dos princípios vai muito além de preencher apenas 

as lacunas da lei. Consoante Reale272, os princípios são “enunciações normativas 

de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento 

jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas 

normas”.  

Seu significativo papel na compreensão da completude do sistema 

jurídico vem expresso por Nery Júnior273, para o qual "se considera ciência aquele 

ramo de estudos que é informado por princípios. Estes, portanto, é que dão 

natureza de ciência a determinada matéria”. O Direito ultrapassa, desta forma, o 

mero somatório de regras avulsas, produtos de atos de vontade, ou de mera 

concatenação de formas verbais articuladas entre si, e configura um 

[...]ordenamento ou conjunto significativo, e não conjunto resultante de 
vigência simultânea; é coerência ou, talvez, mais rigorosamente, consistência; 
é unidade de sentido, é valor incorporado em regra. E esse ordenamento, 
esse conjunto, essa unidade, esse valor projeta-se ou traduz-se em 
princípios, logicamente anteriores aos preceitos274. 

Para Kelsen275, “a norma que representa o fundamento de validade de 

uma outra norma é, em face desta, uma norma superior”. Considerando esta 

norma mais elevada como norma fundamental, descreve que tal norma “é a fonte 

comum da validade de todas as normas pertencentes a uma e mesma ordem 

normativa, o seu fundamento de validade comum”276. 

A relevância dada aos princípios pelo ordenamento jurídico brasileiro 

resultou expressa após a regra contida no § 2º do artigo 5º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil:  

Art. 5º. (...); 
§ 2º - Os Direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

O Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1.942, que instituiu a Lei 

                                            
272 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito, p. 306. 
273 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Constitucionais do Processo Civil na Constituição 
Federal: Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman. 7. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 29. 
274 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra, 1985, p. 102. 
275 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 217. 
276 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 217. 
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de Introdução às Normas do Direito Brasileiro277, em seu artigo 4º, assim 

preleciona:  

Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito. 

Para França278, esta regra confere aos princípios gerais de Direito a 

“condição de autêntica forma de expressão do Direito normativo”. 

A importância dos princípios no ordenamento jurídico pátrio vem sido 

destacada pelos doutrinadores não apenas em razão da evolução do direito por 

regras para o direito por princípios mas, principalmente, em razão da própria 

origem da Constituição da República Federativa do Brasil, que veio calcada em 

uma gama de princípios, configurando-os normas ainda mais genéricas e 

fundamentais do que a própria Constituição.  

São os pilares de qualquer ordenamento. Violar um princípio não é 

como preterir uma norma, é uma afronta não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. 

 

2.3 AS DIMENSÕES (GERAÇÕES) DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A evolução dos Direitos Fundamentais e seu reconhecimento na 

história do direito vem provocando profundas e contínuas transformações nas 

etapas de sua positivação. 

Os Direitos Fundamentais “nascem e se desenvolvem com as 

Constituições nas quais foram reconhecidos e assegurados” e é sob este ângulo, 

não excludente de outras dimensões, que se procederá a sua análise279.  

Por nascerem e acabarem com as Constituições, nos dizeres de 

Sarlet280, os Direitos Fundamentais resultam “da confluência entre os direitos 

                                            
277 Denominada inicialmente como Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, com alteração 
procedida pela Lei n. 12.376, em 30 de dezembro de 2010 (Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12376.htm>. Acesso em: 9 set. 
2012). 
278 FRANÇA, Rubens Limongi. Princípios Gerais de Direito. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1971, p. 13-14. 
279 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3. ed. rev. atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 38. 
280 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 35. 
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naturais do homem, tais como reconhecidos e elaborados pela doutrina 

jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, e da própria idéia de Constituição”281. 

Reconhecidos e consagrados como fundamentais pelas primeiras 

constituições, passam a fazer parte da problemática das denominadas gerações 

(ou dimensões) dos Direitos Fundamentais, porque  

[...]umbilicalmente vinculada às transformações geradas pelo reconhecimento 
de novas necessidades básicas, de modo especial em virtude da evolução do 
Estado Liberal (Estado formal de Direito) para o moderno Estado de Direito 
(Estado social e democrático [material] de Direito), bem como pelas mutações 
decorrentes do processo de industrialização e seus reflexos, pelo impacto 
tecnológico e científico, pelo processo de descolonialização e tantos outros 
fatores direta ou indiretamente relevantes neste contexto e que poderiam ser 
considerados282. 

Assim, sem embargo às divisões tradicionais que optam por chamar os 

direitos por “gerações” e não por “dimensões”, perfilha-se do entendimento 

exposto por Sarlet283, para o qual “o uso da expressão ‘gerações’ pode ensejar a 

falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra”.  

Bonavides284, posteriormente, também ponderou o uso do termo 

gerações, ao referir-se às dimensões, “caso este último [gerações] venha a 

induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos 

das gerações antecedentes, o que não é verdade”. 

 

2.3.1 Os Direitos Fundamentais da primeira dimensão 

Configuram Direitos Fundamentais de primeira dimensão os que criam 

um espaço de autonomia para o indivíduo, são os direitos de liberdade, e estão 

previstos no artigo 5º da CRFB/88. 

De inspiração jusnaturalista, são exemplos destes direitos o direito à 

vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei e são 

complementados por liberdades, a exemplo da liberdade de expressão coletiva 

(liberdades de expressão, imprensa, manifestação, reunião, associação, etc.) e 

pelos direitos de participação política: direito de voto e a capacidade eleitoral 
                                            
281 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 35. 
282 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 40. 
283 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 50. 
284 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 571-572. 
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passiva; o que revela, nos dizeres de Sarlet285, “a íntima correlação entre os 

direitos fundamentais e a democracia”.  

Segundo Sarlet286, enquadram-se nesta categoria algumas garantias 

processuais como o devido processo legal, habeas corpus e direito de petição. 

Ademais, os Direitos Fundamentais firmaram-se como  

[...]direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos 
de defesa, demarcando uma zona de não-intervenção do Estado e uma 
esfera de autonomia individual em face de seu poder. São, por este motivo, 
apresentados como direitos de cunho ‘negativo’, uma vez que dirigidos a uma 
abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos, 
sendo, neste sentido, ‘direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. 

O valor de liberdade, assim, desponta-se como exclusivamente 

individual e, conforme registra Canotilho287, uma liberdade pura, ou seja, uma 

liberdade em si mesma e não liberdade para qualquer fim.  

 

2.3.2 Os Direitos Fundamentais da segunda dimensão 

A segunda dimensão dos Direitos Fundamentais diz respeito aos 

direitos econômicos, sociais e culturais, dispostos nos artigos 6º a 11 da 

CRFB/88. Possuem dimensão positiva, ao contrário dos direitos de primeira 

dimensão, “uma vez que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na 

esfera da liberdade individual, mas, sim, na lapidar formulação de C. Lafer, de 

propiciar um ‘direito de participar do bem-estar social’”288.  

Explica Miglino289 que os direitos sociais tornaram-se parte integrante 

do conceito de cidadania do século XX e encontram-se insertos ao lado das 

liberdades civis e políticas,  

[...]no âmbito dos direitos públicos subjetivos, os quais o cidadão deve gozar 
para ser considerado como tal: o direito aos cuidados de saúde gratuitos aos 
mais necessitados, educação, assistência e bem-estar social, emprego, 
habitação, ambiente saudável [...]. Com os direitos sociais, o cidadão realiza a 
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sua personalidade, não mais se defendendo da invasão das autoridades 
públicas, mas pedindo-lhes benefícios, os serviços que o liberte de situações 
de necessidade. Por tal razão, esses direitos ou liberdades também são 
chamados positivos. 

Trata-se, portanto, de liberdade por intermédio do Estado e não mais 

perante o Estado. Conforme registra Sarlet290, “há que atentar para a 

circunstância de que estes não englobam apenas direitos de cunho positivo, mas 

também as assim denominadas ‘liberdades sociais’” e abrangem, portanto, muito 

mais do que “os direitos de cunho prestacional, de acordo com o que propugna 

parte da doutrina, inobstante o cunho ‘positivo’ possa ser considerado como o 

marco distintivo desta nova fase na evolução dos direitos fundamentais”291. 

Arremata, ainda, Sarlet292, que os Direitos Fundamentais de segunda 

dimensão também se reportam à pessoa individual, sem que isso permita 

confusão com os direitos coletivos ou difusos de terceira dimensão: 

]...]a utilização da expressão “social” encontra justificativa (...) na 
circunstância de que os direitos da segunda dimensão podem ser 
considerados uma densificação dos princípio da justiça social, além de 
corresponderem à reivindicações das classes menos favorecidas, de modo 
especial da classe operária, a título de compensação, e virtude da extrema 
desigualdade que caracterizava [...] as relações com a classe empregadora, 
notadamente detentora de um maior ou menor grau de poder econômico. 

Alvo de uma postura Hermenêutica menos ativa e mais tímida, embora 

inspirados na justiça distributiva, e objetivando a realização da Justiça Social, as 

previsões constitucionais que densificavam os Direitos Fundamentais de segunda 

dimensão acabaram perdendo sua potencialidade jurídica, precipuamente em 

virtude do caráter meramente programático que lhes fora conferido, fruto da 

carência de recursos estatais que influenciaram a falha em torná-los inexequíveis, 

situação esta que continua sendo postergada por alguns entes governamentais, 

que protelam a efetivação de direitos tão relevantes293. 

 

2.3.3 Os Direitos Fundamentais de terceira dimensão  

São os direitos de solidariedade e fraternidade conhecidos por Direitos 
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Fundamentais de terceira dimensão, e trazem como característica distintiva “o 

fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu 

titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação)”, 

típicos direitos de titularidade coletiva, esta, muitas vezes, indefinida e 

indeterminável294. 

Registra Sarlet295 que, entretanto, no que diz respeito à sua 

positivação, ressalvadas algumas exceções,  

[...]a maior parte destes direitos fundamentais da terceira dimensão ainda 
[inobstante cada vez mais] não encontrou seu reconhecimento na seara do 
direito constitucional, estando, por outro lado, em fase de consagração no 
âmbito do direito internacional, do que dá conta um grande número de 
tratados e outros documentos transnacionais nesta seara. 

Assim considerados são os direitos relativos à paz, desenvolvimento, 

comunicação, solidariedade e segurança mundiais, proteção ao meio ambiente e 

conservação do patrimônio comum da Humanidade296.  

Sem fronteiras físicas ou econômicas, colocam sob enfoque o ser 

humano relacional, em conjunto com o próximo297. 

Enquadram-se nesta dimensão, ainda, “as garantias contra 

manipulações genéticas, ao direito de morrer com dignidade, ao direito à 

mudança de sexo”, mas o tema não é pacífico, porque alguns doutrinadores os 

enquadram em uma quarta dimensão de direitos298.  

Para Sarlet299, entretanto, tratam-se de várias faces do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana porque estão vinculados intimamente, com 

exceção dos direitos de titularidade notadamente coletiva e difusa, “à idéia da 

liberdade-autonomia e da proteção da vida e outros bens fundamentais contra 

ingerências por parte do Estado e dos particulares”.  

Explica Bonavides300 que,  
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Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se acrescenta 
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de 
humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a 
cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou 
de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 
termos de existencialidade concreta. 

Assim, na maior parte das vezes, se revelam mais como reivindicações 

de novas liberdades fundamentais, “cujo reconhecimento se impõe em face dos 

impactos da sociedade industrial e técnica deste final de século”301. 

 

2.3.4 Direitos Fundamentais de quarta dimensão 

Sarlet302 registra a tendência ao reconhecimento da quarta dimensão 

de Direitos Fundamentais, que ainda espera por consagração na esfera do direito 

internacional e das ordens constitucionais internas.  

De fato, ainda não há verdadeiro consenso na doutrina a respeito do 

que tratam, exatamente, os direitos desta dimensão. Para Bobbio303, tratam-se de 

direitos relacionados à engenharia genética, ao referir-se “aos efeitos cada vez 

mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do 

patrimônio genético de cada indivíduo”. 

Para Bonavides304, contudo, apesar de defender a existência de uma 

quarta dimensão de Direitos Fundamentais, refere-se ao direito à democracia, à 

informação e ao pluralismo e, nas palavras de Novelino305, “compendiam o futuro 

da cidadania e correspondem à derradeira fase da institucionalização do Estado 

social sendo imprescindíveis para a realização e legitimidade da globalização 

política”.  

 

2.3.5 Direitos Fundamentais de quinta dimensão 
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Se a aceitação da quarta dimensão de Direitos Fundamentais ainda é 

questionada na doutrina, quiçá a quinta, discutida por doutrinadores em debates 

científicos desde o ano de 2006 e, especialmente, por Bonavides306, que trouxe o 

direito à paz da terceira para uma nova dimensão: a quinta.  

Segundo Honesko307, em recentes debates científicos, tais como o IX 

Congresso Íbero-Americano e VII Simpósio Nacional de Direito Constitucional, 

realizados em Curitiba/PR, em novembro de 2006, bem como II Congresso 

Latino-Americano de Estudos Constitucionais, realizado em Fortaleza/CE, em 

abril de 2008,  

Bonavides fez expressa menção à possibilidade concreta de se falar, 
atualmente, em uma quinta geração de direitos fundamentais, onde, em face 
dos últimos acontecimentos (como, por exemplo, o atentado terrorista de “11 
de Setembro”, em solo norte-americano), exsurgiria legítimo falar de um 
direito à paz. Embora em sua doutrina esse direito tenha sido alojado na 
esfera dos direitos de terceira dimensão, o ilustre jurista, frente ao insistente 
rumor de guerra que assola a humanidade, decidiu dar lugar de destaque à 
paz no âmbito da proteção dos direitos fundamentais. 

Os reflexos desta quinta dimensão de direitos decorrem da existência 

de “uma espécie de poder constituinte moral que, ao prescrever-lhe o 

reconhecimento normativo, cria um novo direito”, cujo objetivo é “garantir a 

sobrevivência do homem na idade dos artefatos nucleares e da explosão 

tecnológica”308.  

 

2.4 A RESERVA DO POSSÍVEL  

A origem da construção teórica da Reserva do Possível é na 

Alemanha, a partir de 1970309. Esta teoria dispõe que os Direitos Fundamentais 

sociais a prestações, como o caso do Direito à Saúde, teriam sua efetividade “sob 

a reserva das capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam Direitos 
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Fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos”310.  

Cunha Júnior311 destaca no que tange ao surgimento da Reserva do 

Possível, que  

A doutrina e a jurisprudência do Bundesverfassungsgericht entendem que o 
reconhecimento dos direitos sociais depende da disponibilidade dos 
respectivos recursos públicos necessários para satisfazerem as prestações 
materiais que constituem seu objeto (saúde, educação, assistência, etc.). 
Para além disso, asseguram que a decisão sobre a disponibilidade desses 
recursos insere-se no espaço discricionário das opções do governo e do 
parlamento, através da composição dos orçamentos públicos. Canotilho 
chama esse limite de reserva do possível (Vorberhalt des Moglichen, para o 
Tribunal Constitucional Federal Alemão) para significar que a efetivação dos 
direitos sociais depende da disponibilidade dos recursos econômicos.  

No Brasil, a “Reserva do Possível” passou a significar que os direitos 

sociais a prestações materiais dependeriam de efetiva existência de 

“disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta 

que estaria localizada no campo discricionário das decisões governamentais e 

parlamentares, sintetizadas no orçamento público”312.  

Contudo, ainda que o Estado possua a condição para fornecimento do 

recurso postulado, há que se ter em mente o mínimo de razoabilidade: a 

prestação de assistência social, por parte o Estado, a alguém que possua 

condições de provê-lo com seus próprios recursos financeiros não se revela 

razoável313. 

Desta forma, para Sarlet e Figueiredo314, a Reserva do Possível 

apresenta uma dimensão tríplice, abrangendo: 

a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 
fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, 
que guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e competências 
tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, 
além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no 
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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. 

Na opinião de Cunha Júnior315, é lamentável que a doutrina nacional, 

sem qualquer equívoco, esteja acolhendo de forma cômoda e pacífica “essa 

criação do direito estrangeiro, aceitando-a indiscriminadamente como obstáculo à 

efetividade dos direitos sociais”. 

Além do mais, considerando que tais aspectos guardam relação 

estreita entre si e os demais preceitos constitucionais, é necessário, também, um 

equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado, para que, tendo 

sob enfoque o princípio da máxima eficácia e efetividade dos Direitos 

Fundamentais, não se revelem como uma “barreira instransponível, mas inclusive 

como ferramenta para a garantia também dos direitos sociais de cunho 

prestacional”316. Para Cunha Júnior317  

[...]em regra, esses direitos sociais, como se costuma apontar, também 
dependem de concretização legislativa executora das prestações que 
constituem seu objeto, dado o fato de que, por não disporem, em nível da 
Constituição, de conteúdo normativo determinado e constante (problemas 
diretamente relacionados com a forma de positivação desses direitos, ou seja, 
à sua estrutura normativa), só o legislador ordinário pode conformá-los 
(liberdade de conformação), dando-lhes suficiente densidade normativa. Aí 
reside, por certo, o cerne da problemática da aplicabilidade dos direitos 
fundamentais sociais, não faltando quem negue, em face desses aspectos, a 
aplicação imediata desses direitos.  

Alguns autores, conforme registra Cunha Júnior318, qualificam os 

direitos sociais como relativos, porque dependem de ato do legislador para se 

tornarem efetivamente concretizados e, por isto, os denominam “direitos na 

medida da lei”.  

Contudo, tais argumentos não merecem guarida, até porque a 

importação de teorias de países cuja realidade social difere do Brasil tem sido 

bastante comum e, sem as devidas adaptações à realidade brasileira, fatalmente 
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correm o risco de serem inadequadamente interpretadas, tanto que Cunha 

Júnior319 reflete acerca do referido instituto, ao dizer que  

[...]não podemos concordar com aqueles que sustentam, com base na 
doutrina estrangeira, encontrar-se a eficácia dos direitos fundamentais 
dependente do limite fático da reserva do possível, porque sempre haverá um 
meio de remanejar os recursos disponíveis, retirando-os de outras áreas 
(transporte, fomento econômico, serviço da dívida, etc.), onde sua aplicação 
não está tão intimamente ligada aos direitos mais essenciais do homem, 
como a vida, a integridade física, a saúde e a educação, por exemplo. Fica, 
por ora, apenas registrada a opinião deste trabalho no sentido de que os 
problemas de “caixa” não podem ser guindados a obstáculos à efetivação dos 
direitos fundamentais sociais, pois imaginar que a realização desses direitos 
depende de “caixas cheios” do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero, 
o que representaria uma violenta frustração da vontade constituinte. 

Há os que justificam a inaplicabilidade dos direitos constitucionalmente 

garantidos na ausência de amparo orçamentário, bem como indicam as mais 

diversas soluções para contornar esses óbices colocados no reconhecimento dos 

Direitos Fundamentais a prestações.  

Para Cunha Júnior320, entretanto, não há que se condicionar a 

efetividade dos direitos sociais a prestações à sua aplicabilidade imediata, porque 

é necessário o reconhecimento pleno dos direitos sociais como direitos 

originários, ante sua condição indispensável à efetiva garantia do mínimo 

existencial.  

Idêntico sentido é trazido por Sarlet e Figueiredo321, para os quais a 

Reserva do Possível deve ser relativizada quando se está no campo do mínimo 

existencial, uma vez que este cria "direitos subjetivos a prestações", bem como 

deve ser priorizado nas destinações orçamentárias. Desta forma, quando estiver 

em pauta o mínimo existencial, tem-se um direito subjetivo a prestações que é 

plenamente exigível pela via jurisdicional, devendo prevalecer a vida e a 

dignidade da pessoa sobre objeções quanto à Reserva do Possível, cabendo a 

“obrigação de todos os órgãos estatais e agentes políticos a tarefa de maximizar 
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os recursos e minimizar o impacto da reserva do possível”322.  

Portanto, o Poder Público não pode abster-se de uma prestação 

positiva no que diz respeito ao Direito à Saúde sob o manto de que se tratam de 

normas ditas como programáticas, conforme registra o Ministro Cezar Peluso323: 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.  

Esta teoria da programaticidade de algumas normas constitucionais, 

segundo Machado324, encontra-se defasada, afirmação esta que pode ser 

extraída, também, de Canotilho325, para o qual, “marcando uma decidida ruptura 

em relação à doutrina clássica, pode e deve falar-se da ‘morte’ das normas 

constitucionais programáticas”, porquanto  

[...]às “normas programáticas” é reconhecido hoje um valor jurídico 
constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da constituição. Não 
deve, pois, falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque 
qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante 
quaisquer órgãos do poder político. 

A Reserva do Possível deve ser levada a sério, entretanto, desde que 

com as devidas reservas, conforme já ressaltado, o que significa, também, 

especialmente pelo contido no artigo 5º, §1º da CRFB/88326, que trata da 

aplicação imediata das normas fundamentais, que compete ao poder público 

comprovar a falta efetiva dos recursos indispensáveis à satisfação dos direitos a 

prestações,  
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[...]assim como da eficiente aplicação dos mesmos. Por outro lado, para além 
do fato de que o critério do mínimo existencial – como parâmetro do 
reconhecimento de direitos subjetivos a prestações – por si só já contribui 
para a “produtividade” da reserva do possível, há que se explorar outras 
possibilidades disponíveis na nossa ordem jurídica e que, somadas e bem 
utilizadas, certamente haverão de reduzir de modo expressivo, se não até 
mesmo neutralizar, seu impacto, inclusive no que diz com prestações que 
transcendam a garantia do mínimo existencial327. 

Ademais, conforme lembra Leal328, nada adianta possuir um sistema 

jurídico detentor de diversos instrumentos capazes de viabilizar os Direitos 

Humanos e Fundamentais se, em contrapartida, a maioria dos doutrinadores 

brasileiros mitigar a efetividade dos direitos sociais ou coletivos. Aliás, ressalta 

Leal329 que, num país onde sequer há garantia efetiva dos Direitos Fundamentais, 

os sociais acabam por se tornar absolutamente insignificantes  

[...]devido à supremacia dos primados econômicos sobre os políticos, o 
privado prevalece sobre o público, e os novos centros de poder, que aí são 
gerados, esvaziam, paulatinamente, os controles democráticos produzidos no 
âmbito do projeto estatal da modernidade por lhes falecerem elementos de 
informação e formação crítica, calam e mesmo renegam a existência de um 
conjunto de princípios e regras jurídicas que alcançam e mesmo protegem, 
formalmente, aqueles direitos. 

Defender a vida humana de todas as formas de violação ou agressão é 

inexorável, de modo que toda a forma de obstáculo à sua ou que comprometa sua 

concepção e valorização dentro do ordenamento jurídico deve ser rechaçado, sob 

pena de não se alcançar a concretização de Direitos Fundamentais aos cidadãos:  

[...]é imprescindível que se caminhe na busca da concretização dos direitos 
de milhares de excluídos, que não tem culpa de serem vítimas de doenças 
graves, necessitando do amparo do Estado, por não ter condições de arcar 
com o tratamento destas patologias. Apesar do Brasil ter abolido a pena de 
morte no texto constitucional, precisa-se ter cuidado, pois esta pode ou 
poderá ser introduzida no sistema jurídico, mas com outra denominação: 
reserva do possível!330. 

Por fim, insta salientar que a garantia do próprio direito à vida compete 

“ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao 

                                            
327 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações, p. 205-206. 
328 LEAL, Rogério Gesta. Perspectiva Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais 
no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 192. 
329 LEAL, Rogério Gesta. Perspectiva Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais 
no Brasil, p. 192. 
330 TAQUES, Silvana. Reserva do possível no sistema jurídico brasileiro: o (des)valor da vida e da 
dignidade humana - uma inversão de valores. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, n. 508. 
Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id=1985> Acesso em: 30  
set. 2012. 
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direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência” e 

aí se encontra, como já se registrou, a manutenção da saúde331.  

 

2.5 SAÚDE E DIREITO À EXISTÊNCIA DIGNA 

A CRFB/88 consagra a Dignidade da Pessoa Humana como um valor 

fundamental da República Brasileira, em seu art. 1º, inciso III, elevando-a à 

categoria de fundamento do Estado Democrático de Direito.  

Neste artigo 1º da CRFB/88, o legislador dispôs cinco valores como 

fundamentos do Estado, que devem ser interpretados como “os principais valores 

da organização social e jurídica brasileira”332. 

Conceituar o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estabelecer 

normas e buscar mecanismos que garantam sua efetivação é tarefa árdua. Para 

Moraes333, que trabalha com conceito por exclusão, ou seja, um conceito 

negativo, “será desumano, isto é, contrário à dignidade da pessoa humana, tudo 

aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto”. 

Aliás, boa parte dos doutrinadores pesquisados trabalham com 

conceitos negativos na definição do referido princípio, detectando as agressões à 

dignidade com o objetivo de caracterizá-lo.  

Conforme registra Barroso334, a Dignidade da Pessoa Humana 

configura uma locução tão vaga e metafísica que, ainda que sustente em si forte 

carga espiritual, não tem qualquer valia jurídica: assim, passar fome, dormir ao 

relento, não conseguir emprego são situações que, sem dúvida, ofendem à 

dignidade humana. 

Seguindo este pensamento, Torres335 afirma que o direito à 

alimentação, à saúde e à educação, embora não sejam originariamente 
                                            
331 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 66. 
332 PINHO, César Rebello. Teoria Geral da Constituição e dos Direitos Fundamentais. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 62. 
333 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p. 85. 
334 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 296. 
335 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 
1995, p. 133. 
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fundamentais, adquirem o status daqueles no que concerne à parcela mínima 

sem a qual a pessoa não sobrevive. 

A magnitude do valor da Dignidade da Pessoa Humana ultrapassa os 

limites de um conceito vago e impreciso, configura-se uma das maiores 

conquistas das civilizações hodiernas em prol da pessoa humana, conforme 

destaca Bobbio336:  

Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além 
dos direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os 
chamados direitos sociais, que constituem em poderes.  

Assim, não apenas o fato de a Dignidade da Pessoa Humana possuir 

um conceito negativo demonstra a complexidade de sua definição, mas sua 

própria natureza polissêmica, capaz de abarcar diversas situações, é que lhe 

confere tamanho destaque337. 

Para Moraes338, a Dignidade da Pessoa Humana, como fundamento da 

República Brasileira, “concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, 

sendo inerente às personalidades humanas”, e afasta a “ideia de predomínio das 

concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 

individual”. Revela-se um verdadeiro  

[...]valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 
na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 
consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-
se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 
modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao 
exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.  

Para Pinho339, o “valor da dignidade da pessoa humana deve ser 

entendido como o absoluto respeito aos seus direitos fundamentais, assegurando-

se condições dignas de existência para todos”. 

A Dignidade da Pessoa Humana, embora longe de possuir um conceito 

capaz de identificar sua amplitude conforme registram alguns autores referidos, é 

                                            
336 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 21. 
337 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas, p. 38. 
338 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 52. 
339 PINHO. César Rebello. Teoria Geral da Constituição e dos Direitos Fundamentais, p.15 
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definida por Sarlet340 como sendo 

[...]a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

Reconhecendo a estreita vinculação entre a Dignidade da Pessoa 

Humana e os Direitos Fundamentais, estabeleceu o autor, acima citado, um 

conceito capaz de reunir dois aspectos fundamentais: a ação negativa por parte 

do Estado em evitar agressões à dignidade, e uma ação positiva deste, no sentido 

de promover ações concretas que vão além de apenas evitar agressões: são 

destinadas à criação de condições reais de vida digna para todos. 

A CRFB/88 estabelece, em seus quatro primeiros artigos, os princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil. Assim, a Dignidade da Pessoa 

Humana, estabelecida no artigo 1º, inciso III está associada diretamente à 

solidariedade social (prevista pelo artigo 3º, inciso I341) e à igualdade material 

(extraída do artigo 3º, inciso III342) e se revela como verdadeira cláusula geral, 

apta a tutelar todas as situações envolvendo violações à pessoa, ainda que não 

previstas taxativamente, conforme destaca Moraes343: 

Não há mais, de fato, que se discutir sobre uma enumeração taxativa ou 
exemplificativa dos direitos da personalidade, porque se está em presença, a 
partir do princípio constitucional da dignidade, de uma cláusula geral de tutela 
da pessoa humana. Como regra geral daí decorrente, pode-se dizer que, em 
todas as relações privadas nas quais venha a ocorrer um conflito entre uma 
situação jurídica subjetiva existencial e uma situação patrimonial, a primeira 
deverá prevalecer, obedecidos, assim, os princípios constitucionais que 
estabelecem a dignidade da pessoa humana como o valor cardeal do 
sistema. 

A escolha da Dignidade da Pessoa Humana como um dos 

fundamentos da República, associada aos objetivos previstos no artigo 3º da 

CRFB/88 como erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução da 
                                            
340 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 
62. 
341 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; (...). 
342 III -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...). 
343 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana, p. 117-118. 



 80

pobreza, em conjunto com a norma do parágrafo segundo do artigo 5º344 do 

mesmo Diploma Legal, que abarca todo e qualquer princípio adotado pela 

República, mesmo que não expressos na CRFB/88 e desde que decorrentes do 

texto constitucional, “configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e 

promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento”345.  

Devido à posição que ocupa, qual seja, como epicentro axiológico da 

ordem constitucional, em ocorrendo colisão de princípios, o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana não se submete aos demais princípios constitucionais346.  

Por se tratarem de normas gerais no ordenamento jurídico, e ainda que 

se admita que não haja hierarquia entre princípios constitucionais, há que se 

ponderar sua aplicação em caso de colisão, todavia, sem a eliminação de 

nenhum dos princípios, mas com restrições a um ou a ambos, de modo a 

compatibilizá-los com a situação concreta: o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nestes casos, servirá como solução que se dará em favor do princípio 

que melhor se compatibilize com a Dignidade da Pessoa Humana, que se revela 

fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Havendo agressão à Dignidade da Pessoa Humana, em todos os 

setores da vida humana, independente de tipificação expressa, deve tal fato ser 

objeto de reparação direta, com a cessação do comportamento, ou indireta, com a 

aplicação de sanção347. 

Portanto, a Dignidade da Pessoa Humana é um valor absoluto a ser 

considerado em todas as ações do Estado e em todas as esferas da vida social e, 

como princípio constitucional, determina que o ser humano deva ser reconhecido 

como o centro e o fim do Direito, devendo ser respeitado como pessoa, podendo 

fruir de um âmbito existencial próprio sem ter a sua essência prejudicada, visto o 

homem como sujeito e não como objeto. 

Revela-se, pois, que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana atua 

                                            
344 § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
345 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 48. 
346 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2000, p. 59. 
347 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana, p. 132-133. 
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como pilar fundamental de todo ordenamento jurídico brasileiro. 

Por outro lado, o Direito à Saúde é direito fundamental intrinsecamente 

ligado à noção de Dignidade da Pessoa Humana, de maneira que requer dos 

operadores do direito a procura pela mais alta expressão do justo e, muito embora 

esteja positivado e garantido constitucionalmente, no Brasil, aparentemente, ainda 

está longe de sua efetivação.  

Nesse esteio, caberia ao Judiciário o papel de destaque na 

concretização dos Direitos Fundamentais sociais, especialmente a saúde, pedra 

de toque para realizar uma existência digna e garantir respeito à Dignidade da 

Pessoa Humana como fundamento da República Federativa do Brasil, tema este 

objeto do último Capítulo deste trabalho, a seguir. 
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CAPÍTULO 3 
SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO - DEVER DO ESTADO: 

CONSOLIDAÇÃO PELA VIA JUDICIAL 
 

3.1 JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

Como Justiciabilidade ou judiciabilidade entende-se a “característica do 

que pode ser objeto de apreciação judicial”348, ou seja, é a possibilidade de 

concretização dos direitos através de sua efetiva aplicação por meio de 

mecanismos jurídicos de exigibilidade, mediante apreciação do Poder Judiciário.  

Prevista como direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXV, da 

CRFB/88, a Justiciabilidade revela-se no princípio da universalidade da jurisdição 

e do direito de acesso a justiça, ao dispor o legislador constitucional que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Tratando-se os direitos sociais como fundamentais à existência digna e 

não meramente objeto de normas programáticas, com o uso da ponderação como 

técnica de interpretação, a Judicialização de direitos como a saúde vai ao 

encontro de alternativas de busca da efetividade desses direitos. 

Desta forma, quando o Judiciário garante o acesso a medicamentos ou 

tratamentos de saúde aos economicamente carentes, evidencia-se essa mudança 

em termos de teoria constitucional, transformando questões que eram antes 

consideradas políticas em questões jurídicas, capazes de reflexos consideráveis 

na teoria constitucional.  

Essa nova realidade na interpretação das normas constitucionais está 

fundamentada no entendimento dos princípios como mandados de otimização349, 

de modo que a cobrança da efetividade dos direitos sociais ultrapassa a barreira 

positivista do momento no qual a Constituição foi promulgada.  

                                            
348 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário Compacto do Direito, p. 147. 
349 ALEXY, Robert. Epílogo a La Teoria de Los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios, 2004, p. 13. (trad. do Autor).  
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A propósito, registra Maia350 que é possível notar que a “aplicação 

direta ou indireta (controle de constitucionalidade) da Constituição vai agora ser 

feita com base nos desenvolvimentos pós-positivistas no campo da 

Hermenêutica” e, portanto, a concretização dos direitos sociais constitucionais 

está associada  

[...]ao desenvolvimento de dois tópicos específicos: a um desenvolvimento de 
modelo de direitos sociais adequado à complexidade atual e, no âmbito da 
Hermenêutica, do desenvolvimento de técnicas capazes de dar conta dessa 
mesma realidade. Trata-se, enfim, de uma reafirmação da importância da 
dogmática jurídica a ser construída sob novo paradigma. Em verdade, busca-
se conciliar a segurança e a justiça; busca-se um direito positivo não 
positivista. 

Portanto, os direitos econômicos, sociais e culturais, ao qual se incluí o 

Direito à Saúde, devem ser direitos justiçáveis, ou seja, capazes de serem 

cobrados judicial e individualmente, porquanto sem esta efetividade, tais direitos 

se reduzem “a meras categorias formais”351: por outro lado, sem a realidade dos 

direitos civis e políticos, sem a efetividade da liberdade entendida em seu mais 

amplo sentido, os direitos econômicos, sociais e culturais carecem, por sua vez, 

de verdadeira significação.  

Os Direitos Fundamentais e os direitos humanos, em geral, formam um 

complexo integral, interdependente e indivisível352, tanto que Bobbio353 registra 

que de nada adiantaria positivar direitos que não pudessem ser concretizados, 

porquanto “a figura do direito tem como correlato a figura da obrigação”354 e 

explica que um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados 

sine die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o 

“programa” é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda 

ser chamada corretamente de “direito”? 

                                            
350 MAIA, Mário Sérgio Falcão. Direitos Sociais: em busca de uma justiciabilidade possível. 
Revista Direito e Liberdade - ESMARN, Natal – RN, v. 11, n. 2, p. 155-172, jul/dez. 2009, p. 160. 
351 ESPIELL, Hector Gros. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema 
Interamericano. San José: Libro Libre, 1986, p. 16-17. (trad. do Autor).  
352 ESPIELL, Hector Gros. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema 
Interamericano, p. 16-17. (trad. do Autor). 
353 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 80. 
354 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 80. 
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A CRFB/88 não estabelece apenas os direitos sociais (em especial nos 

artigos 6º e 7º): trata, em linhas gerais, também, das políticas públicas pelas 

quais, segundo Frischeisen355,  

[...]os administradores devem se pautar para garantir o efetivo exercício de 
tais direitos (as normas constitucionais da ordem social). (...) Nesse contexto 
constitucional, que implica também a renovação das práticas políticas, o 
administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na 
Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização, e sua 
margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.  

Para Mello356, essa discricionariedade configura-se em uma margem 

de liberdade que “remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios 

consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos 

cabíveis, perante cada caso concreto”, objetivando “cumprir o dever de adotar a 

solução mais adequada à satisfação da finalidade legal” quando esta, porque 

ausente a necessária fluidez ou liberdade conferida pelo mandamento, dela não 

seja possível “extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação 

vertente”. 

Desta forma, em respeito aos princípios da supremacia da Constituição 

e da estrita legalidade, o Estado está obrigado a realizar políticas públicas 

necessárias à implementação dos direitos sociais consagrados na CRFB/88, 

porquanto o não cumprimento das políticas públicas constitucionalmente 

estabelecidas como forma de implementação dos Direitos Fundamentais sociais, 

também enseja o controle pelo Poder Judiciário, uma vez que inconstitucional. 

Para Oliveira357,  

As políticas públicas visam justamente a dirigir a atuação governamental para 
um fim constitucionalmente previsto e previamente ordenado, sendo, 
portanto, finalisticamente orientadas para o cumprimento de determinada 
tarefa.  

Neste sentido, compreendem ações que buscam dar executoriedade à 

lei, ou seja, “aquelas ações voltadas para a concretização da ordem social, que 

                                            
355 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: a responsabilidade do 
administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 58-59. 
356 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 48. 
357 OLIVEIRA, Antonia Terezinha de. Políticas Públicas e Atividades Administrativas. São 
Paulo: Fiúza, 2005, p. 205. 



 85

visam à realização dos objetivos da República, a partir da existência de leis 

decorrentes dos ditames constitucionais”358.  

Entretanto, não se pode confundir políticas públicas com 

assistencialismo e menos ainda como paternalismo; revelam-se sim um conjunto 

de ações que forma “uma rede complexa, endereçada sobre precisas questões de 

relevância social. São ações, enfim, que objetivam a promoção da cidadania”359.  

Portanto, o compromisso assumido pelo Estado brasileiro com a 

progressiva implementação dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, 

vincula a atuação dos Poderes Legislativo e Executivo, atribuindo ao Poder 

Judiciário um “poder-dever” de aplicar o Direito, fazendo valer com rigor a 

“vontade da Constituição”360.  

Em se tratando de Direito à Saúde, as decisões judiciais objetivam 

assegurá-lo como uma prerrogativa constitucional inalienável e indisponível, 

decorrente do direito à existência digna e a própria vida, correlacionando-o ao 

dever do Estado de formular e implementar políticas capazes de garantir a todos 

o acesso universal e igualitário a esse direito.  

Na ponderação dos bens envolvidos, o respeito à vida é priorizado 

como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição, em 

detrimento dos interesses financeiros e secundários do Estado que não pode se 

valer da Reserva do Possível para justificar a imposição de obstáculos na 

efetivação desse direito.  

 

3.1.1 A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE 

DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

Outro fato importante para a consolidação da Justiciabilidade do Direito 

à Saúde foi a aprovação, pelo Congresso Nacional brasileiro, do texto do Pacto 

                                            
358 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: a responsabilidade do  
administrador e o Ministério Público, p. 80. 
359 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: Ed. 
LTr., 1999, p.193. 
360 BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos Sociais: eficácia e acionabilidade à luz da 
Constituição de 1988. Curitiba: Juruá, 2005, p. 229. 
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Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)361, através 

do Decreto Legislativo n. 226, de 12 de janeiro de 1991362, e entrou efetivamente 

em vigor, no Brasil, em 24 de abril de 1992, quando, oficialmente, o Brasil tornou-

se signatário do documento. 

O Decreto Presidencial n. 591, de 6 de julho de 1992, dispõe, em seu 

artigo 1º, que sua execução e cumprimento deverá ser fiel ao que nele contém: 

Artigo 1°. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido 
tão inteiramente como nele se contém363.  

Desta forma, não há que se falar em exceções ao texto do Pacto, 

porquanto claro está que deverá ser cumprimento integralmente.  

O Direito à Saúde encontra-se disposto especificamente no artigo 12364 

do Pacto Internacional referido, o qual dispõe:  

Artigo 12.  
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com 
o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se 
façam necessárias para assegurar: 
a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 
desenvolvimento das crianças; 
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio 
ambiente; 
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 
profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 
d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e 
serviços médicos em caso de enfermidade. 

O destaque desse artigo para a Justiciabilidade do Direito à Saúde está 

na expressão “o mais elevado nível possível de saúde”, previsto no parágrafo 

primeiro, e que demonstra, em concordância com as demais disposições do 

Pacto, uma noção de que o Direito à Saúde não será implementado de forma 

                                            
361 O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi adotado e aberto à 
assinatura, ratificação e adesão pela Resolução da Assembleia Geral 2200A (XXI), de 16 
dezembro de 1966 e entrou em vigor em 3 de janeiro de 1976, de acordo com o artigo 27 
(Disponível em: <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>. Acesso em 30 set. 2012.  
362 e Decreto Presidencial n. 591, de 6 de julho de 1992 (Disponíveis em: 
<http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp>. Acesso em 30 set. 2012. 
363 BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional Sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em: 30 set. 2012. 
364 BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional Sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação.  
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idêntica nos diversos países, mas com as naturais variáveis atinentes às 

realidades de cada país, ou seja, sua implementação depende de fatores 

socioeconômicos de cada Estado Parte365.  

Para Carbonell366, esse dispositivo revela-se em um dos mais 

completos regulamentos a respeito do Direito à Saúde no direito internacional e 

foi objeto de uma extensa e rigorosa Observação Geral, qual seja, a número 14, 

do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, pouco conhecida, 

e que mostra uma multiplicidade de elementos interessantes para compreender 

as distintas dimensões normativas do Direito à Saúde.  

Em suas disposições gerais, o Pacto trata, no artigo 1º, parágrafo 2º, 

que todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais 

e que, em caso algum, um povo poderá ser privado de seus próprios meios de 

subsistência367. 

Para Magalhães368, a disposição composta deste artigo “implica a 

análise da sustentabilidade ambiental de tal intento, haja vista que esta disposição 

livre das riquezas não pode fazer ruir a dimensão ambiental que o direito à saúde 

agrega” deixando, destarte, bastante claro que todos esses aspectos fazem parte 

de um único condicionante, qual seja, o direito à saúde.  

                                            
365 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 132-150, jul./out. 2008, p. 139. 
366 CARBONELL, Miguel. El derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos 
humanos: las observaciones generales de la ONU. Revista da Defensoria Pública – EDEPE, 
São Paulo, a. 1, v. 1, jul./dez. 2008, p. 75-90, p. 75. (trad. do Autor). 
367 Artigo 1º. (...). 2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor 
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes 
da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito 
Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de 
subsistência. (...). (BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto 
Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em: 30 set. 2012).  
368 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental, p. 136. 
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Disposto no artigo 2º do Pacto Internacional369, o dever de cada Estado 

parte em promover a efetiva aplicação dos direitos nele reconhecidos implica no 

reconhecimento do grau de intensidade desta aplicação, revelando, claramente, a 

Justiciabilidade do Direito à Saúde porquanto os Estados não poderão ficar 

inertes e terão como dever o comprometimento em adotar medidas para sua 

efetivação370. 

Para Magalhães371, o artigo 4º372 aponta novamente à questão da 

Justiciabilidade do Direito à Saúde, porquanto define “como e em que extensão 

será possível a limitação das disposições contidas no Pacto”, ao definir que 

deverá ser “(1) somente por meio de atividade legislativa; e (2) desde que 

compatível com a natureza do direito em análise; e (3) com o escopo de, com tal 

medida, favorecer o bem-estar geral dos cidadãos”373.  

Em seus comentários gerais, a ONU dispõe que a saúde deve ser 

compreendida a partir de uma perspectiva mais ampla e com observância de suas 

características variadas e peculiares, porquanto este direito compreende 

liberdades e obrigações: para as primeiras, vinculados estão os cidadãos em 

geral, já às segundas, o Estado. Desde a adoção do Pacto, contudo, diversos 

                                            
369 Artigo 2º. 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por 
esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos 
econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. 2. Os Estados Partes 
do presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados e exercerão em 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 
3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos e a 
situação econômica nacional, poderão determinar em que garantirão os direitos econômicos 
reconhecidos no presente Pacto àqueles que não sejam seus nacionais. (BRASIL. Decreto n. 591, 
de 6 de julho de 1992). 
370 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental, p. 137. 
371 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental, p. 137. 
372 Artigo 4º. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, no exercício dos direitos 
assegurados em conformidade com presente Pacto pelo Estado, este poderá submeter tais 
direitos unicamente às limitações estabelecidas em lei, somente na medida compatível com a 
natureza desses direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma 
sociedade democrática. 
373 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental, p. 137. 
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foram os obstáculos colocados como empecilhos à execução do Direito à 

Saúde374.  

Registra Carbonell375 que o Comitê da ONU, desta forma, distancia-se 

de posições reducionistas, permitindo que se faça uma ligação entre o Direito à 

Saúde e os demais Direitos Fundamentais, porquanto não se revela na simples 

definição de “ser saudável”:  

O direito à saúde contém tanto liberdades e direitos. As liberdades incluem o 
direito de controlar sua saúde e do corpo, incluindo a liberdade sexual e 
reprodutiva, bem como o direito de ser livre de interferências, tais como o 
direito de não ser submetido a tortura ou tratamentos e experimentos médicos 
não consensualmente. Em contraste, entre os direitos incluem o direito a um 
sistema de proteção da saúde, que prevê a igualdade de oportunidades para 
as pessoas a desfrutar o mais elevado nível possível de saúde376. 

Trata-se, pois, de uma compreensão do direito à saúde como o direito 

de desfrutar de uma variedade de instalações, bens, serviços e condições 

necessárias para atingir o mais alto nível possível de saúde377.  

A efetivação dos direitos previstos no Pacto Internacional é um desafio 

aos Estados Parte, e o estudo trazido pela Observação Geral n. 14378 confere as 

diretrizes ao traçar obrigações gerais e obrigações específicas, de modo que os 

                                            
374 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. A justiciabilidade do direito à saúde, previsto no Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a partir de sua dimensão de proteção 
ambiental, p. 140. 
375 CARBONELL, Miguel. El derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos 
humanos: las observaciones generales de la ONU, p. 76. 
376 “El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a 
controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no 
padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 
experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un 
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar 
del más alto nivel posible de salud” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 
Observación General 14: el derecho al disfrute del más alto nível posible de salud. Disponível em: 
<http://www.catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaCEDAW/menu_superior/Doc_basicos/1_instrum
entos_universales/5%20Observaciones%20generales/39.pdf>. Acesso em: 30 set. 2012) (trad. do 
Autor).  
377 Parágrafo 9 da Observação Geral n. 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 
“(...) el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 
salud”.  (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Observación General 14: el 
derecho al disfrute del más alto nível posible de salud. Disponível em: 
<http://www.catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaCEDAW/menu_superior/Doc_basicos/1_instrum
entos_universales/5%20Observaciones%20generales/39.pdf>. Acesso em: 30 set. 2012) (trad. do 
Autor). 
378 A Observação Geral n. 14 é fruto do 22º Período de Sessões do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, celebrado em Genebra, de 25 de abril a 12 maio de 2000 
(Disponível em: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/sessions.htm>. Acesso em 30 set. 
2012.  
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Estados possam promover políticas de atendimento às suas disposições379. 

Assim, quanto às obrigações gerais, a Observação Geral menciona, dentre 

outras, a proibição de regressividade do Direito à Saúde:  

Embora a Comissão não ofereça exemplos específicos, não é difícil imaginar 
casos em que estaríamos diante de uma medida regressiva; uma medida 
como essa poderia acontecer se o Estado decidisse interromper o 
fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas que não têm capacidade 
financeira para adquirir, ou se fecha um hospital, ou se reduz o número de 
médicos ou camas em determinado hospital. Nestes casos, o Comité orienta, 
como já havia feito na OG 3, que a medida só será aceitável se o Estado 
puder provar que estudou e descartou a aplicação de todas as medidas 
alternativas que eram aplicáveis e que a medida está justificada de acordo 
com todas as disposições do Pacto, e, particularmente, em relação à 
obrigação de utilizar plenamente o máximo de recursos disponíveis (n º 32). 
Se o Estado não justifica desta forma seria violar o Pacto380. 

No que diz respeito às obrigações específicas, segundo Carbonell381, o 

Comitê assinala que os Estados Parte deverão abster-se de proibir ou impedir o 

cuidado preventivo tradicional, comercializar medicamentos perigosos e aplicar 

coercitivamente tratamentos médicos, a não ser em caráter excepcional para o 

tratamento de doença mental ou a prevenção de doenças transmissíveis e 

controlá-los. Os Estados devem, também, abster-se de limitar o acesso a 

anticoncepcionais e outros meios de manter a saúde sexual e reprodutiva, 

censurar, ocultar ou desvirtuar intencionalmente informação relacionada com a 

saúde, incluindo a educação sexual e a informação a respeito, assim como 

                                            
379 CARBONELL, Miguel. El derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos 
humanos: las observaciones generales de la ONU, p. 80. 
380 “Aunque el Comité no ofrece ejemplos concretos, no cuesta imaginar en qué casos estaríamos 
frente a una medida regresiva; una medida de este tipo podría darse si el Estado decide dejar de 
suministrar gratuitamente un medicamento a personas que no tienen la capacidad económica para 
adquirirlo, o si cierra un hospital, o si reduce el número de médicos o de camas en un determinado 
centro sanitario. En estos casos, el Comité señala, como ya lo había hecho en la OG 3, que la 
medida solamente será aceptable si el Estado puede acreditar que estudió y desechó la aplicación 
de todas las medidas alternativas que fueran aplicables y que la medida tomada está justificada en 
referencia a la totalidad de las disposiciones del Pacto, y particularmente en relación a la 
obligación de utilizar plenamente el máximo de los recursos disponibles (párrafo 32). Si el Estado 
no la justifica de esta forma, estaría violando el Pacto” (CARBONELL, Miguel. El derecho a la 
salud en el derecho internacional de los derechos humanos: las observaciones generales de la 
ONU, p. 80-81). 
381 CARBONELL, Miguel. El derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos 
humanos: las observaciones generales de la ONU, p. 83. 
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impedir a participação das pessoas em questões relacionadas à saúde382. 

Há diversos desafios internos a serem superados no que tange à 

questão da implementação material do Pacto Internacional, o que demonstra a 

razão pela qual ainda não se alcançou um alto nível de Justiciabilidade do Direito 

à Saúde.  

Para Piovesan383, a CRFB/88 “guarda sintonia explícita com a garantia 

do ‘mais alto nível possível de saúde’, tal como prescreve o art. 12 do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)”, de 1966, 

aprovado e ratificado pelo Brasil em 12 de janeiro de 1991. 

E prossegue, afirmando que esta concepção adotada pelo Constituinte 

de 1988 mostra-se, também, em consonância com o conceito proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no preâmbulo de sua Constituição que 

                                            
382 “En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular 
absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o 
detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a 
los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas 
discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en 
relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer. Además, las obligaciones de 
respetar incluyen la obligación del Estado de abstenerse de prohibir o impedir los cuidados 
preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos 
peligrosos y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el 
tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha 
contra ellas. Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones específicas y restrictivas, 
respetando las mejores prácticas y las normas internacionales aplicables, en particular los 
Principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el 
mejoramiento de la atención de la salud mental. Asimismo, los Estados  deben abstenerse de 
limitar el acceso a los anticonceptivos u otro medios de mantener la salud sexual y genésica, 
censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con  la salud, incluida la 
educación sexual y la información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los 
asuntos relacionados con la salud. Los Estados deben abstenerse asimismo de contaminar 
ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra, por ejemplo mediante los desechos industriales de las 
instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas si, 
como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud del ser humano, o 
limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos 
armados, en violación del derecho internacional humanitario” (Parágrafo 34 da Observação Geral 
n. 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: 
<http://www.catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaCEDAW/menu_superior/Doc_basicos/1_instrum
entos_universales/5%20Observaciones%20generales/39.pdf>. Acesso em: 30 set. 2012) (trad. do 
Autor). 
383 PIOVESAN, Flavia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e perspectivas. 
Revista da Defensoria Pública – EDEPE, São Paulo, a. 1, v. 1, jul./dez. 2008, p. 161-178, p. 217. 
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define a saúde como o “completo bem-estar físico, mental e social”384, “noção que 

de longe supera a acepção de saúde como a mera ausência de doenças”385.  

Ainda que considerado um ideal a ser alcançado, este conceito de 

saúde ressalta “a necessidade de assegurar o equilíbrio entre a pessoa e o meio 

que a circunda, bem como a cogente consideração do mínimo existencial como 

garantindo uma vida saudável”386, destaque dado no capítulo 2 a respeito da 

concepção de mínimo existencial.  

Há, entretanto, um tímido avanço dos cidadãos na busca de seus 

direitos, muitos deles, ainda, desconhecedores do alcance do conteúdo da 

Constituição. O estreitamento de laços entre população e Poder Judiciário revela-

se absolutamente necessário para que esse universo de demandas a respeito dos 

direitos humanos, ainda reduzido, seja expandido a ponto de formar uma 

jurisprudência efetivamente protetora destes direitos, consolidando o Poder 

Judiciário como um verdadeiro instrumento de afirmação de direitos.  

Ainda que incipiente, para Piovesan387, a Justiciabilidade dos direitos 

sociais e econômicos “na experiência brasileira é capaz de invocar um legado 

transformador e emancipatório, com a ruptura gradativa de uma visão 

conservadora e formalista do Poder Judiciário”.  

Para que isso se realize, avançar em estratégias de litigância em 

âmbito nacional se torna a condição sine qua non na consolidação dos 

mecanismos de proteção de direitos econômicos e sociais como verdadeiros 

direitos públicos subjetivos.  

 

 

                                            
384 “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 
ausência de doença ou de enfermidade” (CONSTITUIÇÃO da Organização Mundial da Saúde 
(1946). Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-
Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-
saude-omswho.html>. Acesso em 30 set. 2012).  
385 PIOVESAN, Flavia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e 
perspectivas, p. 217. 
386 PIOVESAN, Flavia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e 
perspectivas, p. 217. 
387 PIOVESAN, Flavia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e 
perspectivas, p. 177. 
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3.2. MECANISMOS PROCESSUAIS DE EFETIVAÇÃO JUDICIAL  

Conscientes de que o Direito à Saúde configura-se direito fundamental 

que não depende de qualquer norma para ter aplicabilidade imediata, conforme 

delineado no capítulo segundo deste trabalho, a Justiciabilidade do Direito à 

Saúde, ou seja, a possibilidade de buscar esse direito junto ao Poder Judiciário 

para sua efetiva aplicação, por meios de mecanismos jurídicos de exigibilidade, 

tem sido o recurso utilizado pelos cidadãos, cujo crescimento, embora tímido, tem 

evoluído consideravelmente diante das decisões exaradas pelos tribunais.  

A doutrina hodierna vem firmando o entendimento de que os direitos 

sociais “podem funcionar como verdadeiros direitos subjetivos e ser invocados 

judicialmente através de ações de inconstitucionalidade por omissão e ação”388.  

Segundo a moderna Hermenêutica, o papel do intérprete constitucional 

avança no sentido de desvincular-se de meros valores axiológicos da sociedade 

no qual está inserto e alcança, outrossim, os caminhos para efetividade da tutela 

dos direitos, especialmente aqueles de cunho não patrimonial, como é o caso do 

Direito à Saúde. 

Diversos são os mecanismos judiciais adequados a tutelar o Direito à 

Saúde, merecendo destaque os mais comumente utilizados, quais sejam, o 

mandado de segurança, a ação civil pública e as ações ordinárias de obrigação 

de fazer, considerando que os direitos sociais “podem funcionar como verdadeiros 

direitos subjetivos e ser invocados judicialmente através de ações de 

inconstitucionalidade por omissão e ação”389. 

A ação civil pública é um instrumento processual utilizado para a 

defesa dos Direitos Fundamentais da segunda e terceira dimensão e se relaciona 

com o Direito à Saúde por tentar defendê-lo; é prevista pela Lei n. 7.347, de 24 de 

julho de 1985 e, apesar de ser costumeiramente conhecida no direito brasileiro 

como instrumento que objetiva à proteção dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, tem sido utilizada, especialmente pelo Ministério Público 
                                            
388 KRELL, Andréas. Controle Judicial dos Serviços Públicos Básicos na Base dos Direitos 
Fundamentais Sociais: a Constituição concretizada construindo pontes como o público e o 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 86. 
389 KRELL, Andréas. Controle Judicial dos Serviços Públicos Básicos na Base dos Direitos  
Fundamentais Sociais: a Constituição concretizada construindo pontes como o público e o 
privado, p. 86. 
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em favor de cidadãos de menor capacidade econômica, objetivando a proteção 

de direito individual indisponível, qual seja, o Direito à Saúde390.  

A questão de que a ação civil pública revela-se instrumento adequado 

à defesa dos direitos individuais indisponíveis, como a saúde e, especificamente, 

nos casos de o Ministério Público pleitear tratamentos e medicamentos de alto 

custo em prol de determinado cidadão em particular é questionada por alguns 

operadores do Direito, porquanto se trata de ação coletiva e não destinada a 

defesa de direitos individuais indisponíveis.  

Contudo, a interpretação é equivocada, porquanto se extrai do artigo 

127 da CRFB/88 que é da competência do Ministério Público “a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

O fundamento em contrário encontra-se contextualizado no conteúdo 

do artigo 129, inciso III, da CRFB/88, que dispõe: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
I – II (...);  
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; (...). 

Porém, a análise do conteúdo do artigo 129, especialmente o inciso III, 

da CRFB/88 não pode se dar dissociada das competências preconizadas pelo 

artigo 127, que dispõe sobre suas funções institucionais, conforme registra 

Silveira391, para o qual é certa a conclusão de que a utilização da ação civil 

pública deve se dar objetivando à tutela dos bens previstos no caput do artigo 

127, ou seja, também, dos individuais indisponíveis, e arremata, o mesmo autor 

na obra citada: 

A pretensão de negar legitimidade ao Ministério Público ou adequação da 
ação civil pública para tal desiderato equivaleria a negar a eficácia ao próprio 
dispositivo constitucional (artigo 127) que impôs tal munus ao Parquet, em 
canhestra visão restritiva do instituto e de sua dimensão constitucional.  

Os Ministérios Públicos estaduais, por fim, vêm adotando 

entendimentos internos no sentido de reconhecer a conveniência e a importância 
                                            
390 SILVEIRA, Sebastião Sérgio. A ação civil pública como instrumento de proteção. Revista 
Consultor Jurídico, 10 dez. 2009. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-dez-10/acao-
civil-publica-instrumento-protecao-aos-direitos>. Acesso em 6 set. 2012. 
391 SILVEIRA, Sebastião Sérgio. A ação civil pública como instrumento de proteção. 
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da propositura de ações civis públicas em defesa de direitos individuais 

indisponíveis, conforme se extrai da Súmula n. 45 do Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, que dispõe que “O Ministério Público 

tem legitimidade para propor ação civil pública visando que o Poder Público 

forneça tratamento médico ou medicamentos, ainda que só para uma pessoa”392, 

sob os seguintes fundamentos:  

Este Conselho Superior tem, reiteradamente, entendido que o Ministério 
Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando que o Poder 
Público forneça, ainda que para paciente determinado, tratamento médico ou 
medicamentos. (Pts. ns. 110.806/04, 119.932/04 e 57.150/05). O direito à 
saúde, conseqüência do direito à vida, constitui direito fundamental e os 
serviços de saúde são, em face de sua essencialidade, considerados como 
de relevância pública, nos termos do art. 197, da Constituição Federal, 
garantindo a Lei Maior o acesso universal e igualitário (art. 196 do Texto 
Federal e art. 219, parágrafo único da Carta Bandeirante). A legitimidade do 
Ministério Público é manifesta, conforme se depreende do disposto no art. 
127 c/c art. 129, III, da Constituição da República, ainda que não se tenha 
conhecimento da existência de mais de um paciente necessitando da 
assistência médica ou farmacológica indicada como a adequada.  

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o 

Ministério Público detém legitimidade para ingressar com ação civil pública em 

defesa dos direitos individuais indisponíveis, conforme o aresto a seguir:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 407902/RS. 
Legitimidade - Ministério Público - Ação Civil Pública - fornecimento de 
remédio pelo Estado. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em 
juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer 
medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada”. Decisão: A 
Turma conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento, nos termos 
do voto do Relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o Ministro Menezes 
Direito. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 26/5/2009. Órgão 
Julgador: Primeira Turma.  Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul. Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul. 1ª Turma, 
26.05.2009.  

O entendimento do Supremo Tribunal Federal bem como de alguns 

tribunais brasileiros a respeito do Direito à Saúde, entretanto, será melhor 

analisado no subcapítulo 3.3, pedra de toque na conclusão do presente trabalho.  

Ultrapassada a celeuma a respeito da possibilidade de utilização do 

mecanismo processual da ação civil pública na defesa de direitos individuais 

indisponíveis, passa-se à análise dos demais instrumentos processuais 
                                            
392 BRASIL. Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Súmula n. 45. 
Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/conselho_superior/su-
mulas/SUMulas%20no%20site%20do%20Conselho.doc>. Acesso em 6 set. 2012. 
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destinados a judicializar o Direito à Saúde.  

O mandado de segurança, assim como outros meios judiciais, está 

previsto no artigo 5º, inciso LXX, da CRFB/88 e configura-se o instrumento 

processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, não aparado por 

habeas corpus ou habeas data393, conforme dispõe os exatos termos do artigo 1º 

da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009:  

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de 
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Para Meirelles394, o mandado de segurança é “o meio constitucional 

posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade 

processual, ou universalidade reconhecida por lei” com o objetivo de proteção de 

direito individual ou coletivo, desde que se configure líquido e certo e não possa 

ser buscado pelos remédios do habeas corpus ou habeas data, “lesado ou 

ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”.  

Pereira395 define-o como o “procedimento especial civil fundamentado 

em prova documental e voltado a combater ações ou omissões ilícitas praticadas, 

em tal condição, por agentes públicos em sentido amplo”.  

Para a concessão da segurança, o direito pleiteado deverá estar 

revestido de liquidez e certeza, mas não de uma liquidez e certeza comuns ao 

processo de execução civil: no mandado de segurança, “direito líquido e certo tem 

                                            
393 LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público; XXII 
- conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais 
ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 
sigiloso, judicial ou administrativo (...). (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legisla-
cao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm>. Acesso em: 6 set. 2012).   
394 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 
Mandado de Injunção, Habeas Data. 18. ed. atual. por Arnold Wald. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 3. 
395 PEREIRA, Hélio do Valle. O Novo Mandado de Segurança. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2010, p. 26. 
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significação exclusivamente processual, mais exatamente probatória”396.  

Diz respeito a um ato da autoridade estatal que ofenda a ordem jurídica 

estabelecida, que age em posição de supremacia em detrimento do particular. 

Trazendo-se essas informações ao Direito à Saúde, configura-se na negativa de o 

ente estatal, em sua obrigação de fornecer tratamento ou medicamento ao 

cidadão, em prover-lhe seu atendimento. 

O Direito à Saúde, por se tratar de direito individual indisponível, 

quando negado pelo ente estatal, configura-se líquido e certo diante da receita 

médica indicando a necessidade do medicamento ou tratamento, da negativa do 

ente estatal em fornecê-lo, e da comprovada insuficiência de recursos do cidadão 

em prover por si próprio, face ao princípio da ponderação. É direito social, de 

segunda dimensão, intimamente ligado ao direito à vida e, portanto, de 

aplicabilidade imediata, conforme já registrado pela doutrina.  

Outro mecanismo processual utilizado para conferir efetividade ao 

Direito à Saúde são as ações ordinárias de obrigação de fazer ou de dar, 

disciplinadas pelo Código de Processo Civil, que comportam os pedidos de 

antecipação da tutela. Nestes casos, conforme registra Achoche397, o magistrado, 

ao proferir a decisão concedendo antecipação da tutela pretendida pela parte 

autora, deve recorrer a meios efetivos para o cumprimento de sua decisão, 

utilizando-se não apenas da aplicação de multas que, na maioria das vezes, 

sequer são diárias, e arremata:  

Faz-se mister que os magistrados se imbuam de sua característica principal 
em um processo constitucional, qual seja, a de não se aterem exclusivamente 
ao contido nas regras, até porque os princípios possuem aplicabilidade até 
mais abrangente, sendo certo, por conseguinte que devem ser amplamente 
aplicados, dada a força normativa da qual são possuidores.  

Para Machado398, a função de um juiz em um Estado Democrático de 

Direito não é apenas de aplicador da lei ao caso concreto, já que todo juiz é um 

juiz constitucional e, em razão disso, revela-se guardião da aplicabilidade direta e 

                                            
396 PEREIRA, Hélio do Valle. O Novo Mandado de Segurança, p. 27. 
397 ACHOCHE, Munif Saliba. A garantia constitucionalmente assegurada do direito à saúde e o 
cumprimento das decisões judiciais. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/12578>. 
Acesso em: 8 ago. 2012. 
398 MACHADO, Janaina Cassol. A concretização do direito à saúde sob o viés do fornecimento de 
medicamentos não inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAME. 
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imediata do direito fundamental à saúde e das promessas democráticas 

constitucionais: 

[...]cabe ao juiz promover a integração da norma constitucional ao caso 
concreto (teoria da concretização da constituição) e não se há de falar em 
ofensa à função precípua do Poder Legislativo, pois o magistrado de primeiro 
grau, que está próximo da demanda judicial, estará apenas suprindo 
omissões dos Poderes Legislativo e Executivo no tocante ao cumprimento e à 
concretização do direito à saúde. 

Portanto, a Justiciabilidade dos direitos sociais é importante para tornar 

efetivas as declarações de direitos, tendo assim, uma significação prática, e 

“qualquer iniciativa que contrarie tais formulações há de ser repelida 

veementemente, até porque fere ela, no limite, um direito fundamental da pessoa 

humana”399.  

Por certo, o Poder Judiciário possui, também, a função fundamental de 

equacionar as desigualdades ocorridas na violação dos direitos sociais, 

especialmente no que tange ao Direito à Saúde, enquanto o Estado continue 

omisso na criação de programas que contemplem, isonomicamente, os interesses 

de todos os cidadãos.  

 

3.3 SAÚDE, DIREITO DO CIDADÃO, DEVER DO ESTADO: consolidação pela 
via judicial 

Ao longo do presente trabalho foi possível observar que a saúde, no 

Brasil, apesar de caminhar a passos lentos na história, tem realizado um 

significativo avanço nos últimos dez anos.  

Os tribunais superiores vêm edificando e pacificando a ideia de que o 

Direito à Saúde independe de normas programáticas do poder público, seja em 

qual nível for, reconhecendo que se trata de direito subjetivo e intimamente ligado 

ao direito à existência digna, ao mínimo existencial, ou seja, à própria vida. 

No presente subcapítulo, o estudo dar-se-á justamente no sentido de 

demonstrar o significativo avanço das decisões judiciais do Supremo Tribunal 

Federal e de alguns órgãos judiciários no sentido de consolidar o Direito à Saúde 
                                            
399 TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição dirigente de 1988 e o direito à saúde. In: 
MORAES, Alexandre de. (Org.). Os 10 anos da Constituição Federal, São Paulo, Atlas, 1999, p. 
33-44, p. 43. 



 99

como corolário da própria existência humana, o que pode se extrair facilmente 

das hodiernas reuniões, recomendações e resoluções expedidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, a exemplo da Resolução n. 107/2010400, que institui o 

Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de 

assistência à saúde, o qual, no âmbito do próprio CNJ, possui como atribuição 

“elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o 

aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos processos 

judiciais e à prevenção de novos conflitos”401. 

A Resolução n. 107/2010 advém em decorrência do contido na 

Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010, expedida também pelo CNJ, que 

recomenda aos Tribunais “a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os 

magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na 

solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde”402.  

Em atendimento às Recomendações do CNJ, os diversos Tribunais do 

país adotaram medidas para dar efetivo alcance ao comando normativo 

constitucional, tal qual preceituado pelo Conselho.  

No Estado de Santa Catarina, por exemplo, o Núcleo II da 

Corregedoria-Geral da Justiça, coordenado pelo Juiz-Corregedor Antônio Zoldan 

da Veiga, a Assessoria de Planejamento, Diretoria-Geral Judiciária, a presidência 

do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a Procuradoria Geral do Estado 

                                            
400 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 107, de 6 de abril de 2010. Institui o 
Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à 
saúde. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-
resolucoes/12225-resolucao-no-107-de-06-de-abril-de-2010>. Acesso em 14 out. 2012. 
401 Conforme disposto no artigo 1º da referida Resolução. De acordo com o contido no artigo 2º, 
caberá ao Fórum Nacional: “I - o monitoramento das ações judiciais que envolvam prestações de 
assistência à saúde, como o fornecimento de medicamentos, produtos ou insumos em geral, 
tratamentos e disponibilização de leitos hospitalares; II - o monitoramento das ações judiciais 
relativas ao Sistema Único de Saúde; III - a proposição de medidas concretas e normativas 
voltadas à otimização de rotinas processuais, à organização e estruturação de unidades judiciárias 
especializadas; IV - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à prevenção de 
conflitos judiciais e à definição de estratégias nas questões de direito sanitário; V - o estudo e a 
proposição de outras medidas consideradas pertinentes ao cumprimento do objetivo do Fórum 
Nacional”.  
402 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010. 
Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e 
demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais 
envolvendo a assistência à saúde. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-
da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-
2010>. Acesso em 14 out. 2012. 
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realizaram, em 26 de setembro de 2012, reunião para estudar a criação de uma 

Câmara de medicamentos, em franco debate a respeito dos medicamentos 

concedidos pelo Poder Público em ações judiciais, demonstrando a importância 

com que a questão vem sido tratada e o evidente crescimento das demandas 

dessa natureza.  

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal promoveu Audiência Pública 

sobre o tema Saúde, realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 

2009403, cujas discussões se deram respeito da complexidade das questões 

relacionadas à concretização do direito fundamental à saúde e servem de apoio, 

desta forma, às decisões proferidas pelo referido Tribunal, conforme destacou o 

Ministro Gilmar Mendes404.  

Desde o ano de 1990, a Lei Federal n. 8.080405, de 19 de setembro de 

1990, prega acerca da necessária integralidade de assistência, entendida como 

um “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”, a teor do contido no artigo 7º, inciso II406. A alínea “d”, 

do inciso I, do artigo 6º da Lei n. 8.080/90 dispõe que está inclusa no SUS a 

“assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.  

No decorrer destes mais de vinte anos de CRFB/88 e da Lei n. 

8.080/90, a jurisprudência tem evoluído a passos lentos no sentido de efetivar a 

proteção conferida pelo legislador constitucional ao Direito à Saúde. Poucas 

foram as decisões, inicialmente, que se destacaram nesse sentido, especialmente 

em decorrência da forte doutrina dominante no sentido de reconhecer a 
                                            
403 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servicoprocessoAudiencia 
PublicaSaude&pagina=Cronograma>. Acesso em 14 out. 2012. 
404 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de liminar n. 47, de 
Pernambuco. Agravante: Estado de Pernambuco. Agravados: União, Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Estado de Pernambuco e Município de Petrolina. Relator Ministro Presidente 
Gilmar Mendes. Brasília, 17 de março de 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub 
/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610254>. Acesso em: 15 out. 2012. 
405 BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 
/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 14 out. 2012. 
406 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de liminar n. 47, de 
Pernambuco. Agravante: Estado de Pernambuco. Agravados: União, Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Estado de Pernambuco e Município de Petrolina. Relator Ministro Presidente 
Gilmar Mendes. Brasília, 17 de março de 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ 
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610254>. Acesso em 15 out. 2012. 
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dependência de normas regulamentadoras dos direitos sociais 

constitucionalmente assegurados.  

Contudo, este entendimento foi superado no decorrer especialmente 

dos últimos dez anos, nos quais a jurisprudência tem se alinhado à forte corrente 

doutrinária que confere ao Direito à Saúde categoria de direito público subjetivo 

inalienável, capaz de ser identificado tanto como direito individual quanto coletivo, 

porquanto  

Dizer que a norma do artigo 196, por tratar de um direito social, 
consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de produzir 
efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, 
significaria negar a força normativa da Constituição407. 

A dimensão indissociável do Direito à Saúde como direito individual 

inerente ao direito à vida foi destacada na decisão havida no Agravo Regimental 

n. 271.286-8, de relcatoria do Ministro Celso de Mello:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Paciente com HIV/AIDS. Pessoa 
Destituída de recursos financeiros. Direito à vida e à saúde. Fornecimento 
gratuito de medicamentos. Dever constitucional do Poder Público (CF, Arts. 
5º, Caput, e 196). Precedentes (STF). Recurso de agravo improvido. O direito 
à saúde representa conseqüência constitucional indissociável do direito à 
vida. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente 
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e 
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles 
portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica e médico-hospitalar 
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional.  
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE 
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que 
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

                                            
407 Este entendimento é exposto, inclusive, pelo Ministro Presidente e Relator do Agravo 
Regimental na suspensão de liminar n. 47, Gilmar Mendes, em 17 de março de 2010. 
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impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.  
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras 
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição 
da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu 
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF408. 

Em 4 de maio de 2004, em julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF409, o Ministro Celso de Mello, 

ao tratar da importância da participação atuante do Poder Judiciário no sentido de 

garantir não apenas a aplicação da lei mas, também, a efetividade de todos os 

pressupostos e princípios constitucionais assegurados em favor da vida e da 

saúde dos cidadãos, asseverou que a não repressão de atitudes estatais desta 

envergadura poderá culminar por concretizar a violação positiva ou negativa da 

Constituição, pelo Poder Público, comprometendo, de modo inaceitável, a 

integridade da própria ordem constitucional: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e da 
intervenção do poder judiciário em tema de implementação de políticas 
públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental. 
Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao supremo tribunal 
federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, 
econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do 
legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do possível”. 
Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da 
intangibilidade do núcleo consubstanciador do ‘mínimo existencial”. 
Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo de 
concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda 
geração)410. 

                                            
408 O objetivo perseguido na ação em destaque perdeu seu objeto em virtude da edição da Lei n. 
10.777, de 24 de novembro de 2003, promulgada com a finalidade específica de conferir 
efetividade à Emenda Constitucional n. 29/2000, conforme decisão de 29 de abril de 2004. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero= 
45&classe=ADPF-MC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M> Acesso em 
14 out. 2012. 
409 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45 
MC/DF, do Distrito Federal. Arguinte: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Arguido: 
Presidente da República. Rel. Ministro Celso de Mello. Brasília, 4 de maio de 2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%
2E+E+45%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas>. Acesso em: 15 out. 2012. 
410 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45 
MC/DF, do Distrito Federal. Arguinte: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Arguido: 
Presidente da República. Rel. Ministro Celso de Mello. Brasília, 4 de maio de 2004. Disponível em: 
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Outra questão pacificada nos tribunais superiores é a de que não 

ocorre a violação do princípio da separação de poderes a concessão, pelo Poder 

Judiciário, de ordem judicial no sentido de implementação do Direito à Saúde e de 

políticas públicas a fim de efetivá-lo, já que não se trata de ingerência ilegítima de 

um Poder na esfera do outro. Exemplo mais recente deste entendimento é aquele 

exposto pelo Ministro Dias Toffoli, no recurso de Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento n. 809.018411, de Santa Catarina, o qual ponderou: 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Legitimidade do Ministério 
Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. 
Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não 
ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o 
Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a 
implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde 
a assegurar a concretização de direitos  difusos, coletivos e individuais 
homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso 
à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar 
que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos 
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure 
violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não 
provido412.  

Em Agravo Regimental na suspensão de liminar n. 47, de Pernambuco, 

o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 17 de março de 2010413, 

negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo Estado de Pernambuco 

contra a União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de 

Pernambuco e o Município de Petrolina, porquanto o Direito à Saúde deve ser 

implementado em sua maior amplitude possível e o ente estatal não deve se 

furtar ao cumprimento de regramento constitucional sob os frágeis argumentos de 

violação do princípio da separação de poderes ou ausência de aporte 

orçamentário para o cumprimento da ordem judicial, especialmente porque existe 

                                                                                                                                    
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%
2E+E+45%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas>. Acesso em: 15 out. 2012. 
411 A título de ilustração, idênticos entendimentos foram proferidos, também, nos seguintes 
julgados: RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ellen Gracie, DJe de 24/6/11, RE nº 
603.575/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/5/10 e Ag. Reg. na 
suspensão de tutela antecipada 175, do Ceará, Tribunal Pleno, Relator Ministro Presidente Gilmar 
Mendes, DJe de 24/4/2010.  
412 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no agravo de instrumento n. 809.018, 
de Santa Catarina. Agravante: Estado de Santa Catarina. Agravado: Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, 25 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2914845>. Acesso em 27 
out. 2012. 
413 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de liminar n. 47, de 
Pernambuco.  
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flagrante possibilidade de dano inverso. 

Na situação sob enfoque, trata-se de determinação judicial para que o 

Município de Petrolina adote providências administrativas específicas para 

melhoria imediata do atendimento no Hospital Dom Malan e, a cargo da União e 

do Estado de Pernambuco, a liminar determinou que adotassem os meios 

necessários para auxiliar o Município de Petrolina no cumprimento das medidas 

judiciais contra ele deferidas, à exceção das puramente administrativas.  

Contudo, além de reconhecer a amplitude da interpretação do artigo 

196 da CRFB/88, destacou o STF a solidariedade de todos os entes da 

Federação em matéria de saúde:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Liminar. Agravo 
Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da 
Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde – SUS. Políticas 
públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. 
Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à 
saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de 
saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. 
Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à 
segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo 
regimental a que se nega provimento414.  

Arrematou o Ministro Relator, outrossim, que em se tratando de direitos 

sociais, “é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo Estado 

varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão”415 e, por esta 

razão, a elaboração de políticas públicas econômicas de prevenção para que se 

evite a escassez dos recursos financeiros destinados ao estado em prol da 

realização da saúde implicaria em escolhas alocativas:  

Essas escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto 
disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções 
políticas, as quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de 
macrojustiça. É dizer, a escolha da destinação de recursos para uma política 
não para outra leva em consideração fatores como o número de cidadãos 
atingidos pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser 
prestado, a maximização dos resultados etc416.  

A microjustiça, realizada pelo Poder Judiciário ao aplicar a justiça ao 

                                            
414 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de liminar n. 47, de 
Pernambuco. 
415 MENDES, Gilmar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de 
liminar n. 47, de Pernambuco.  
416 MENDES, Gilmar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de 
liminar n. 47, de Pernambuco. 
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caso concreto, segundo explica o Ministro Relator417, não teria condições de 

analisar as consequências globais da destinação dos recursos públicos em 

benefício de um indivíduo e em detrimento do todo, o que sustenta as teses em 

defesa da não Judicialização do Direito à Saúde. Contudo é preciso ter em mente 

que os direitos sociais são  

[...]indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. Assim, 
ao menos o “mínimo existencial” de cada um dos direitos – exigência lógica 
do princípio da dignidade da pessoa humana – não poderia deixar de ser 
objeto de apreciação judicial. 

O juízo de ponderação, em situações como a do Direito à Saúde, 

implica sensatez nas decisões, porquanto “são inevitáveis nesse contexto prenhe 

de complexas relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em 

outros termos, entre direitos individuais e bens coletivos”418. Conforme destaca 

Machado419, não se pode alegar  

[...]que o deferimento judicial de medicamentos ou a assistência médica-
hospitalar para um cidadão específico, colocaria em xeque todo o erário 
reservado a uma infinidade de cidadãos, em detrimento de tão-somente um 
deles. Ora, caso se corrobore com tal assertiva, demonstrar-se-á, pois, a 
absoluta inconstitucionalidade, especialmente, tendo em mente a 
individualidade dos direitos fundamentais, de modo que não pode o Estado se 
escusar do cumprimento do seu dever de efetivar a saúde de cada cidadão, 
ao argumento falacioso de que assim estará assegurando o direito à saúde 
de uma maior gama de cidadãos. 

Com a consolidação desse direito pela via judicial, as preocupações 

em sua implementação, na prática, e com a segurança dos cidadãos, acabam por 

se sobressair. Há que se atentar ao fato de que a efetivação desse direito deve se 

dar de forma ponderada e racional, especialmente diante das precauções 

tomadas pelos Tribunais no sentido de evitar possível atuação da indústria 

farmacêutica, a fim de influenciar as prescrições médicas420.  

                                            
417 MENDES, Gilmar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de 
liminar n. 47, de Pernambuco. 
418 MENDES, Gilmar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na suspensão de 
liminar n. 47, de Pernambuco. 
419 Machado, Janaina Cassol. A concretização do direito à saúde sob o viés do fornecimento de 
medicamentos não inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAME.  
420 Os tribunais estaduais têm atuado na expedição de recomendações aos seus magistrados em 
observância à Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010, do CNJ, a fim de evitar, dentre 
diversas situações, também, “considerando que os medicamentos e tratamentos utilizados no 
Brasil dependem de prévia aprovação pela ANVISA, na forma do art. 12 da Lei 6.360/76 c/c a Lei 
9.782/99, as quais objetivam garantir a saúde dos usuários contra práticas com resultados ainda 
não comprovados ou mesmo contra aquelas que possam ser prejudiciais aos pacientes”, a 
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Neste sentido, destaca a jurisprudência421 a necessidade de que os 

medicamentos prescritos sejam registrados na ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, com expressa vedação de atitudes em sentido contrário, sob 

pena de violação do contido na Lei n. 6.360/76422, que dispõe sobre a obrigação 

de que os medicamentos sejam submetidos ao crivo da Vigilância Sanitária, 

condição sine qua non de segurança e benefício do produto.  

Portanto, a intervenção nas políticas públicas não é apenas possível, 

mas obrigatória a partir do momento que se verificar a mitigação de preceitos 

constitucionalmente garantidos, ou seja, sempre que a omissão do Poder Público 

venha a “comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de 

direitos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas 

revestidas de conteúdo programático”423. 

Desta forma, o que se pode extrair dos julgados pesquisados é que a 

decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito 

administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos 

públicos, mas de verdadeira observância da legalidade. 

O Direito à Saúde é reflexo direito do direito à vida, subjetivo e 

inalienável, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito, que reserva 

especial proteção à Dignidade da Pessoa Humana, há de superar quaisquer 

espécies de restrições legais.  

Cumpre ao Poder Judiciário, desta forma, a obrigação de fazer cumprir 

a Constituição, observando se existe fundamento no argumento costumeiramente 

desprovido de provas extreme de dúvidas de que o orçamento não permite a 

                                                                                                                                    
“influência da indústria farmacêutica, incentivando ou orientando a prescrição de remédios, 
inclusive, em alguns casos, possuidores de caráter apenas experimental e de eficácia discutível”. 
Disponível em: <http://www.jfpr.jus.br/conteudo/comite-executivo-recomendacao-01/507>. Acesso 
em 14 out. 2012. 
421 Especialmente, também, no voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo Regimental na 
suspensão de liminar n. 47, de Pernambuco. 
422 BRASIL. Lei n. 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm>. Acesso em: 14 out. 2012. 
423 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45 
MC/DF, do Distrito Federal. Arguinte: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Arguido: 
Presidente da República. Rel. Ministro Celso de Mello. Brasília, 4 de maio de 2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%
2E+E+45%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas>. Acesso em: 15 out. 2012. 



 107

implementação do direito ao caso concreto, o que não se revela ingerência no 

Poder Executivo, diante da função de fiscalização da legalidade perpetrada pela 

ação do Judiciário.  

O reconhecimento da Judicialização do Direito à Saúde é 

consequência do reconhecimento, também, da obrigação de o Estado à prestação 

das condições mínimas existenciais para que o cidadão viva dignamente e faz 

parte do próprio exercício da cidadania. Ademais, conforme registra Rocha424 é 

tempo de responsabilidade. Mas, principalmente, é tempo de responsabilizar-se 

cada um por todos, para que o direito não positive ilusões, antes, concretize 

humanidades. 

 

 

                                            
424 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Direito à Vida Digna. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004, 
p. 10. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Justiciabilidade do Direito à Saúde, no Brasil, ainda que incipiente, 

tem demonstrado ser capaz de invocar um legado transformador e emancipatório 

com o rompimento gradativo com os preceitos normativos de uma visão 

conservadora e extremamente formalista da teoria constitucional.  

Desde o Brasil Colônia, as atividades de saúde pública estavam 

limitadas à delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais; controle de 

navios e saúde dos portos; e o interesse primordial estava limitado ao 

estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império e esta fase 

da história brasileira chegou ao fim sem que o Estado solucionasse os graves 

problemas de saúde da população, sendo o Brasil considerado um dos países 

mais insalubres do planeta.  

O modelo econômico implementado pelo regime militar pouco foi capaz 

de proceder à melhoria nas condições de saúde no país e a crise brasileira 

agravou-se ainda mais a partir do final dos anos 1970. Somente com a nova 

Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, foi incluída, pela 

primeira vez, uma seção sobre a Saúde, ficando esta expressamente garantida 

em seu artigo 196.  

Conforme se estudou no capítulo 1, o sistema público de saúde, no 

Brasil, apesar de sua notória evolução desde os primórdios de seu 

descobrimento, em 1500, ainda carece de efetiva aplicação da norma 

constitucionalmente estabelecida em 1988.  

Já do estudo do segundo Capítulo observou-se que, ao longo da 

história evolutiva dos Direitos Fundamentais na sedimentação de um direito 

composto por normas e princípios – estes nem sempre positivados -, buscou-se a 

sistematização dos instrumentos colocados à disposição para efetiva aplicação 

destes direitos, uma aplicação adequada aos anseios da evolução de toda uma 

sociedade. 

Se, por um lado, a saúde é constitucionalmente assegurada, de outro, 

o Estado enfrenta a dificuldade na implementação de políticas públicas eficazes 

na concretização deste direito social que, se violado, é capaz de mitigar um dos 
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princípios fundamentais da República Federativa sob a qual o Estado Brasileiro é 

constituído: a Dignidade da Pessoa Humana.  

O que o operador do direito precisa ter em mente é que aplicar o direito 

consiste no enquadramento do caso concreto à norma jurídica adequada, 

descobrindo o modo e os meios capazes de amparar juridicamente um interesse 

humano.  

Desta forma, o hermeneuta necessita estar aberto à necessidade de 

superar a validade de conceitos pré-estabelecidos, confrontando-os e fundindo-os 

criticamente, exercício necessário para uma nova compreensão e que, assim, 

"não re(produzirá) um sentido inautêntico", mas contribuirá para a construção de 

um sentido novo, de concreção do texto jurídico em conformidade com a 

finalidade social do direito. 

Para que se concretizem os Direitos Fundamentais, a hermenêutica 

deve estar sedimentada no reconhecimento da força normativa atinente aos 

princípios constitucionalmente insculpidos pelo legislador, especialmente na 

aplicação do direito, pelo juiz, ao caso concreto, conferindo-lhe o real sentido 

norma sem perder de vista os objetivos do Estado Democrático de Direito.  

Considerando que as cláusulas pétreas possuem seu conteúdo aberto, 

principiológico e extremamente dependente da realidade subjacente, a nova 

interpretação constitucional parte do pressuposto de que elas não se prestam ao 

sentido unívoco e objetivo que certa tradição exegética lhes pretende dar, o que 

supera a questão da validade dos processos interpretativos baseados na mera 

subsunção. 

Inicia-se, assim, a superação da hermenêutica tradicional com a 

redefinição do papel do intérprete no processo de construção do sentido, 

corporificada diariamente nas decisões jurídicas que, por esta razão, são também 

políticas.  

Trata-se, pois, de uma nova hermenêutica capaz de prestar uma 

atividade interpretativa objetivando a efetividade dos Direitos Fundamentais e que 

permite ao direito o cumprimento do seu papel social. A teoria da argumentação 

jurídica revela elementos capazes de sustentar esta nova atividade, já que possui 
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função precípua atuar nos campos de produção, interpretação e aplicação do 

direito, expondo o necessário compromisso com uma concepção crítica frente ao 

Direito estatal. 

No lugar da hermenêutica tradicional, preconizada pelo positivismo 

jurídico, traz-se a hermenêutica filosófica, baseada na ideia de que compete ao 

intérprete concretizar o sentido da norma ao caso concreto, porquanto se afigura 

mera ilusão identificar a vontade da lei ou do próprio legislador.  

Do trabalho do intérprete depende a efetivação do conteúdo 

constitucional e dos Direitos Fundamentais, porquanto a superação dos 

postulados do positivismo é condição sine qua non de evolução da atividade 

hermenêutica.  

Assim, a plenitude da efetivação e respeito do Direito à Saúde revela-

se fator determinante na observância do princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana.  

Compreender o Direito como sistema jurídico positivo sem que, antes, 

sejam observados seus princípios basilares, ou seja, seus princípios gerais e 

fundamentais, revela-se inadequado já que, além de marco do constitucionalismo 

contemporâneo, a teoria dos princípios, bem como a distinção entre estes e as 

regras, constitui o marco, também, de uma teoria normativa-material dos Direitos 

Fundamentais e, com ela, o ponto de partida para responder a pergunta acerca 

da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito destes direitos. E será, 

por conseguinte, a base da fundamentação jusfundamental e a chave para a 

solução dos problemas centrais da dogmática dos Direitos Fundamentais. 

A importância dos princípios no ordenamento jurídico pátrio vem sido 

destacada pelos doutrinadores não apenas em razão da evolução do direito por 

regras para o direito por princípios mas, principalmente, em razão da própria 

origem da Constituição da República Federativa do Brasil, que veio calcada em 

uma gama de princípios, configurando-os normas ainda mais genéricas e 

fundamentais do que a própria Constituição.  
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No atual ordenamento jurídico, é possível afirmar que tendem a 

normatização, ou seja, sua interpretação no patamar de norma jurídica, e se 

revelarem verdadeiros mandados de otimização.  

São os pilares de qualquer ordenamento. Violar um princípio não é 

como preterir uma norma, é uma afronta não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comandos.  

A evolução dos Direitos Fundamentais e seu reconhecimento na 

história do direito vem provocando profundas e contínuas transformações nas 

etapas de sua positivação. 

Os Direitos Fundamentais nascem e se desenvolvem com as 

Constituições nas quais foram reconhecidos e assegurados e é sob este ângulo, 

não excludente de outras dimensões, que devem ser analisados, porquanto 

resultam da confluência entre os direitos naturais do homem, tais como 

reconhecidos e elaborados pela doutrina jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, e 

da própria idéia de Constituição. 

O direito à saúde enquadra-se nos denominados direitos de segunda 

dimensão. Alvo de uma postura Hermenêutica menos ativa e mais tímida, embora 

inspirados na justiça distributiva, e objetivando a realização da Justiça Social, as 

previsões constitucionais que densificavam os Direitos Fundamentais de segunda 

dimensão acabaram perdendo sua potencialidade jurídica, precipuamente em 

virtude do caráter meramente programático que lhes fora conferido, fruto da 

carência de recursos estatais que influenciaram a falha em torná-los inexequíveis, 

situação esta que continua sendo postergada por alguns entes governamentais, 

que protelam a efetivação de direitos tão relevantes. 

É a chamada teoria da Reserva do Possível, que teve sua origem na 

Alemanha, a partir de 1970, e dispõe que os Direitos Fundamentais sociais a 

prestações, como o caso do Direito à Saúde, teriam sua efetividade sob a reserva 

das capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam Direitos 

Fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos. 

No Brasil, a Reserva do Possível passou a significar que os direitos 

sociais a prestações materiais dependeriam de efetiva existência de 
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disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, mitigando a efetiva 

aplicação do Direito à Saúde com substrato na discricionariedade das decisões 

governamentais e parlamentares.  

Entretanto, de nada adianta possuir um sistema jurídico detentor de 

diversos instrumentos capazes de viabilizar os Direitos Humanos e Fundamentais 

se, em contrapartida, a maioria dos doutrinadores brasileiros mitigar a efetividade 

dos direitos sociais ou coletivos, razão pela qual os tribunais têm analisado a 

teoria referida com bastante reserva. 

Defender a vida humana de todas as formas de violação ou agressão é 

inexorável, de modo que toda a forma de obstáculo à sua ou que comprometa sua 

concepção e valorização dentro do ordenamento jurídico deve ser rechaçado, sob 

pena de não se alcançar a concretização de Direitos Fundamentais aos cidadãos.  

A garantia do próprio direito à vida compete ao Estado assegurá-lo em 

sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a 

segunda de se ter vida digna quanto à subsistência e aí se encontra, como já se 

registrou, a manutenção da saúde. 

A CRFB/88 consagra a Dignidade da Pessoa Humana como um valor 

fundamental da República Brasileira, em seu art. 1º, inciso III, elevando-a à 

categoria de fundamento do Estado Democrático de Direito.  

Neste artigo 1º da CRFB/88, o legislador dispôs cinco valores como 

fundamentos do Estado, que devem ser interpretados como os principais valores 

da organização social e jurídica brasileira. 

Conceituar o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, estabelecer 

normas e buscar mecanismos que garantam sua efetivação é tarefa árdua. Aliás, 

boa parte dos doutrinadores pesquisados trabalham com conceitos negativos na 

definição do referido princípio, detectando as agressões à dignidade com o 

objetivo de caracterizá-lo.  

Assim, Dignidade da Pessoa Humana configura uma locução tão vaga 

e metafísica que, ainda que sustente em si forte carga espiritual, não tem 

qualquer valia jurídica: assim, passar fome, dormir ao relento, não conseguir 

emprego são situações que, sem dúvida, ofendem à dignidade humana. Por 
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conseguinte, o direito à alimentação, à saúde e à educação, embora não sejam 

originariamente fundamentais, adquirem o status daqueles no que concerne à 

parcela mínima sem a qual a pessoa não sobrevive. 

A magnitude do valor da Dignidade da Pessoa Humana ultrapassa os 

limites de um conceito vago e impreciso, configura-se uma das maiores 

conquistas das civilizações hodiernas em prol da pessoa humana. Revela-se, 

pois, que atua como pilar fundamental de todo ordenamento jurídico brasileiro. 

Na mesma senda, o Direito à Saúde é direito fundamental 

intrinsecamente ligado à noção de Dignidade da Pessoa Humana, de maneira que 

requer dos operadores do direito a procura pela mais alta expressão do justo e, 

muito embora esteja positivado e garantido constitucionalmente, no Brasil, ainda 

está longe de sua efetivação.  

Cabe ao Judiciário o papel de destaque na concretização dos Direitos 

Fundamentais sociais, especialmente a saúde, pedra de toque para realizar uma 

existência digna e garantir respeito à Dignidade da Pessoa Humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil. 

Após delinear os conceitos acima descritos, o Capítulo terceiro desta 

Dissertação iniciou por elucidar questões como a Justiciabilidade ou 

judiciabilidade do Direito à Saúde, ou seja, a capacidade que este direito possui 

de ser objeto de apreciação judicial e, desta forma, a possibilidade de 

concretização dos direitos através de sua efetiva aplicação por meio de 

mecanismos jurídicos de exigibilidade, mediante apreciação do Poder Judiciário.  

Prevista como direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXV, da 

CRFB/88, a Justiciabilidade revela-se no princípio da universalidade da jurisdição 

e do direito de acesso a justiça, ao dispor o legislador constitucional que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Essa nova realidade na interpretação das normas constitucionais está 

fundamentada no entendimento dos princípios como mandados de otimização, de 

modo que a cobrança da efetividade dos direitos sociais ultrapassa a barreira 

positivista do momento no qual a Constituição foi promulgada.  
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Outro fato importante para a consolidação da Justiciabilidade do Direito 

à Saúde foi a aprovação, pelo Congresso Nacional brasileiro, do texto do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), através 

do Decreto Legislativo n. 226, de 12 de janeiro de 1991, e entrou efetivamente em 

vigor, no Brasil, em 24 de abril de 1992, quando, oficialmente, o Brasil tornou-se 

signatário do documento. 

Ainda que considerado um ideal a ser alcançado, este conceito de 

saúde ressalta a necessidade de assegurar o equilíbrio entre a pessoa e o meio 

que a circunda, bem como a cogente consideração do mínimo existencial como 

garantia de uma vida saudável.  

Há, entretanto, um tímido avanço dos cidadãos na busca de seus 

direitos, muitos deles, ainda, desconhecedores do alcance do conteúdo da 

Constituição. O estreitamento de laços entre população e Poder Judiciário revela-

se absolutamente necessário para que esse universo de demandas a respeito dos 

direitos humanos, ainda reduzido, seja expandido a ponto de formar uma 

jurisprudência efetivamente protetora destes direitos, consolidando o Poder 

Judiciário como um verdadeiro instrumento de afirmação de direitos.  

Para que isso se realize, avançar em estratégias de litigância em 

âmbito nacional se torna a condição sine qua non na consolidação dos 

mecanismos de proteção de direitos econômicos e sociais como verdadeiros 

direitos públicos subjetivos.  

Segundo a moderna Hermenêutica, o papel do intérprete constitucional 

avança no sentido de desvincular-se de meros valores axiológicos da sociedade 

no qual está inserto e alcança, outrossim, os caminhos para a efetividade da 

tutela dos direitos, especialmente aqueles de cunho não patrimonial, como é o 

caso do Direito à Saúde. 

Diversos são os mecanismos judiciais adequados a tutelar o Direito à 

Saúde, merecendo destaque os mais comumente utilizados, quais sejam, o 

mandado de segurança, a ação civil pública e as ações ordinárias de obrigação 

de fazer.  
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Ao longo do presente trabalho foi possível observar que a saúde, no 

Brasil, apesar de caminhar a passos lentos na história, tem realizado um 

significativo avanço nos últimos dez anos.  

Os tribunais superiores vêm edificando e pacificando a ideia de que o 

Direito à Saúde independe de normas programáticas do poder público, seja em 

qual nível for, reconhecendo que se trata de direito subjetivo e intimamente ligado 

ao direito à existência digna, ao mínimo existencial, ou seja, à própria vida. 

O Supremo Tribunal Federal vem demonstrando esse significativo 

avanço jurisprudencial e doutrinário, destacando a consolidação do Direito à 

Saúde como corolário da própria existência humana, o que pode se extrair 

facilmente das hodiernas reuniões, recomendações e resoluções expedidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a exemplo da Resolução n. 107/2010, que 

institui o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das 

demandas de assistência à saúde. 

Portanto, a intervenção nas políticas públicas não é apenas possível, 

mas obrigatória a partir do momento que se verificar a mitigação de preceitos 

constitucionalmente garantidos, ou seja, sempre que o Poder Público omitir-se em 

determinada ação que venha a comprometer a eficácia e a integridade de direitos 

constitucionalmente assegurados, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 

conteúdo programático, porquanto esta teoria encontra-se, há muito, mitigada 

pela moderna hermenêutica. 

Desta forma, o que se pode extrair dos julgados pesquisados é que a 

decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito 

administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos 

públicos, mas de verdadeira observância da legalidade. 

O Direito à Saúde é reflexo direito do direito à vida, subjetivo e 

inalienável, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito, que reserva 

especial proteção à Dignidade da Pessoa Humana, há de superar quaisquer 

espécies de restrições legais.  

Cumpre ao Poder Judiciário, desta forma, a obrigação de fazer cumprir 

a Constituição, observando se existe fundamento no argumento costumeiramente 
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desprovido de provas extreme de dúvidas de que o orçamento não permite a 

implementação do direito ao caso concreto, o que não se revela ingerência no 

Poder Executivo, diante da função de fiscalização da legalidade perpetrada pela 

ação do Judiciário.  

O reconhecimento da Judicialização do Direito à Saúde é 

consequência do reconhecimento, também, da obrigação de o Estado à prestação 

das condições mínimas existenciais para que o cidadão viva dignamente e faz 

parte do próprio exercício da cidadania e condição sine qua non de respeito à 

ordem Constitucional e ao Estado Democrático de Direito.  
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