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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir o direito à saúde na realidade brasileira. Para 

tal, destaca-se a importância do direito social à saúde e como esse direito se enquadra 

como um direito fundamental por nosso ordenamento jurídico. Assim, realiza-se a 

discussão sobre o mínimo existencial, como um fundamento para a dignidade da pessoa 

humana, bem como o a reserva do possível, que atua na nossa realidade como um 

limitador da efetivação do princípio constitucional do mínimo existencial. Nesse 

sentido, por óbvio, todas as discussões acima aduzidas serão realizadas com o escopo da 

saúde, para então ser possível estudar como o Estado brasileiro deve garantir tal direito. 

No contento, será analisado o fenômeno da judicialização da saúde e seus efeitos na 

realidade jurídica e administrativa nacional, bem como a maneira trazida pelo texto 

constitucional para que o Estado garanta o acesso às ações e serviços de saúde a todos: o 

Sistema Único de Saúde. Tal analise é de fundamental importância para o tema central e 

será feita através da exposição dos princípios constitucionais do SUS e suas diretrizes, 

também trazidas pela Constituição e pela Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde – 

LOS). Enfim, será realizada a exposição sobre como o SUS é financiado, analisando as 

condições trazidas pela Constituição Federal e pela LOS, para, enfim, se chegar ao 

objeto principal deste trabalho: a discussão sobre os desafios enfrentados pela 

administração pública para efetivar o direito à saúde e, assim, seja contemplado o 

mínimo existencial, apesar da reserva do possível. 

 

Palavras-chave: Saúde; Direito Fundamental; Judicialização da Saúde; SUS 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present paper proposes to discuss the right to health in the Brazilian reality. To this 

end, the importance of the social right to health is highlighted, and as this right is 

framed as a fundamental right by our legal system. Thus, the discussion about the 

existential minimum as a foundation for the dignity of the human person is held, as well 

as the reserve of the possible, which acts in our reality as a limitation of the 

effectiveness of the constitutional principle of the existential minimum. In this sense, of 

course, all the discussions mentioned above will be carried out with the scope of health, 

so that it is possible to study how the Brazilian State should guarantee this right. In the 

content, the phenomenon of the judicialization of health and its effects on the national 

legal and administrative reality will be analyzed, as well as the way the constitutional 

text provides for the State to guarantee access to health services and actions to all: the 

Unified Health System This analysis is of fundamental importance to the central theme 

and will be done through the exposition of the constitutional principles of the SUS and 

its guidelines, also brought by the Constitution and Law 8080/90 (Organic Health Law - 

LOS). Finally, the exhibition will be held on how the SUS is financed, analyzing the 

conditions brought by the Federal Constitution and the LOS, in order to reach the main 

objective of this work: the discussion about the challenges faced by the public 

administration to realize the right to health, and, thus, the existential minimum is 

contemplated, despite the reservation of the possible. 

 

Keywords: Health; Fundamental right; Health Judicialization; SUS 
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INTRODUÇÃO: 

A Constituição Federal de 1988, tal como conhecemos hoje, é fruto de décadas 

de mudanças institucionais no Brasil, em sua sociedade, economia e pensamento. Trata-

se do resultado que temos após anos de luta, reivindicações e pressão contra, 

principalmente, a classe política. 

Em seu texto, promulgado no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil — popularmente conhecida como “Constituição 

Cidadã”, por se tratar do mais importante marco do fim da ditadura militar —, trouxe a 

noção de direitos fundamentais, tão presente no cenário internacional. 

Nessa senda, trouxe também consigo os direitos sociais, como parte integrante 

e indissociável dos direitos fundamentais. Nessa toada, dentre os direitos sociais 

encontra-se o direito à saúde como uma obrigação do Estado. 

Ocorre que o não cumprimento estatal para com sua obrigação constitucional 

de prestar garantia de fornecimento e efetivação dos direitos sociais e, portanto, dos 

direitos fundamentais, vem cada vez mais tomando as pautas de discussão jurídica, 

econômica, administrativa, política etc. 

No contento, o presente objetiva realizar a discussão acerca de como os direitos 

sociais se enquadram na classificação de fundamentais dentro do cenário jurídico 

brasileiro, bem como apresentar como o direito à saúde se enquadra neste contexto tão 

acalorado de discussões que permeiam nosso dia-a-dia e podem modificar nossas vidas. 

Para tanto, no primeiro capítulo, será realizada a conceituação dos direitos 

sociais como sendo direitos fundamentais. Além disso, para que o conceito seja mais 

bem contextualizado e o que se argumento fique mais claro, será realizado uma breve 

explicação sobre o histórico dos direitos fundamentais na história constitucional global. 

Ato contínuo a apresentação do mínimo existencial na realidade constitucional 

brasileira será feita com o intuito de explanar tal princípio como um desdobramento e 

requisito da dignidade da pessoa humana. Assim sendo, será também visto como o 

direito saúde se enquadra como uma maneira precípua de se garantir o mínimo 

existencial. 
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Como contraponto ao mínimo existencial, o ordenamento jurídico pátrio adota 

a reserva do possível. Conceito gestado no direito alemão, que tanto nos influencia, a 

reserva do possível é uma ferramenta encontrada pelo Estado para que este possa limitar 

sua atuação na prestação dos serviços que é obrigado, sob, geralmente, a alegação de 

falta de recursos. 

Nesse diapasão, será analisado como o Judiciário tem atuado como agente 

garantidor do mínimo existencial frente ao crescimento do uso da reserva do possível, 

ora usada arbitrariamente pelo Estado como subterfúgio para justificar sua ingerência na 

administração dos recursos públicos, opondo sérios riscos à garantia de direitos 

fundamentais do indivíduo, em especial o direito à saúde. Fenômeno esse conhecido 

como “Judicialização da Saúde”. 

Quanto à judicialização da saúde, será realizada a reflexão sobre o histórico do 

direito à saúde na realidade constitucional brasileira, para então se analisar o porquê a 

intervenção jurisdicional é necessária no cenário proposto, apresentando críticas feitas 

pela doutrina contra o fenômeno acima exposto. 

Dentre essas críticas, destaca-se desde já a falácia de que o Poder Judiciário, 

através de suas decisões, demanda que o Poder Executivo sobrepuje aquilo que estava a 

priori determinado no orçamento público para satisfazer a pretensão de um litigante 

particular. Conforme ficará melhor tratado abaixo, esse pensamento não é verdadeiro. O 

bem jurídico que aqui se brusca tutela é a saúde, a integridade do corpo da pessoa e, 

portanto, seu direito à vida e que esta seja digna. Não há, por lógica alguma, que se falar 

em quebra de separação de poderes como é defendido por essa corrente. Porém, como 

se disse, esse tema será melhor tratado mais abaixo. 

Enfim, será analisado o imprescindível Sistema Único de Saúde, que 

recentemente completou 30 anos de existência. Tal analise do SUS terá como objetivo 

demonstrar como o sistema em tela funciona, a fim de ser a ferramenta 

constitucionalmente prevista para garantir o acesso à saúde pelos indivíduos e, por 

consequência, garantir o mínimo existencial. 

Em contraponto, será apresentado, ainda na seara acima dita, o objeto principal 

da discussão aqui proposta. Trata-se dos desafios encontrados pelo SUS e pela 
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administração pública em garantir e efetivar as ações e serviços de saúde, ora 

obrigações constitucionais e legais do SUS. 

Nesse contexto, se terá como certo que o já explicado conceito da reserva do 

possível atua como um sério desafio de ordem econômica. Além disso, serão vistos 

mais três tipos de desafios à efetivação do direito à saúde no Brasil e, 

consequentemente, a real concretização do mínimo existencial do indivíduo, quais 

sejam: desafios políticos, desafios administrativos e desafios jurídicos. 

Enfim, pretende-se chegar à uma conclusão crítica acerca do tema, sendo certo 

de que um dos propósitos deste trabalho é a ideia de que seu texto seja inteligível a 

qualquer um que o leia, seja ou não um estudioso da seara jurídica, política ou da 

administração pública. Trata-se de uma tentativa de aproximar o indivíduo à 

compreensão do seu próprio direito. 
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1 CAPÍTULO I — OS DIREITOS SOCIAIS NA REALIDADE 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

1.1 Direitos sociais como direitos fundamentais à existência humana digna 

Antes de efetivamente nos aprofundarmos na principal discussão proposta, é 

necessário definir os direitos sociais como sendo, ao menos, uma consequência lógica 

dos direitos fundamentais, estando indissociavelmente entrelaçados ao ideal 

constitucionalista e indispensável à existência do Estado Democrático de Direito. 

Vejamos. 

Como bem se sabe, os direitos fundamentais possuem muitos nomes, tais 

como: direitos humanos, direitos do homem, direitos subjetivos públicos, direitos 

individuais etc. Tais direitos são tratados em diversas ocasiões no texto constitucional, 

sendo certo que são a base para a existência do próprio texto da Carta Magna, sua 

justificativa e essência. Os direitos fundamentais são, portanto, maneiras de se reger e 

coordenar as relações entre Estado e Indivíduo, principalmente.  

No ensejo, a diversidade de terminologias para se tratar de tais direitos, bem 

como a grande importância empregada nos mesmos ficam evidentes quando 

observamos o disposto no texto constitucional sobre (i) direitos humanos — artigo 4º, 

inciso II —; (ii) direitos e garantias fundamentais — Título II e artigo 5º, § 1º —; (iii) 

direitos e liberdades constitucionais — artigo 5º, inciso LXXI —; e (iv) direitos e 

garantias individuais — artigo 60, § 4º, inciso IV.  

Assim, para melhor entendimento durante o desenvolvimento do presente 

estudo, será utilizada a expressão “direitos fundamentais” quando houver referência à 

gama de direitos acima referidos, já que o termo “direitos fundamentais” é o mais 

abrangente e capaz de englobar com maior satisfatoriedade o tema tratado. 

 

1.2 Breve histórico dos direitos fundamentais: gerações de direitos — direito à saúde 

como direito de segunda geração 
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Os direitos fundamentais são divididos em, principalmente, três gerações 

distintas, que se dão em momentos distintos da história humana, correspondendo às 

necessidades da época; sendo imprescindível destacar que o surgimento de uma nova 

geração de direitos fundamentais não significa que a anterior deixou de existir ou foi 

superada. As distinções das gerações se prestam tão somente à classificação de direitos 

com naturezas e intuitos distintos, não sendo excludentes umas das outras, mas sim 

complementares. Dito isso, é possível realizar uma breve exposição sobre a linha 

histórica desses direitos, a fim de melhor ilustrar o estudo, posicionando o objeto em 

voga: o direito à saúde. 

Inicialmente, os direitos de primeira geração indicam-se pelo estabelecimento 

de um dever de omissão estatal, que surgiu a partir dos ideais iluministas dos séculos 

XVII e XVIII. Trata-se de maneira de garantia de liberdade individual a partir da 

abnegação do Estado, sendo direitos de caráter negativo, ou seja, que exigem uma não 

ação do Estado. São os direitos civis e políticos e têm como valor central a liberdade. 

No ensejo, cumpre ressaltar relembrar que o mundo já enfrentou diversos 

sistemas políticos nos quais aqueles que estavam no comando agiam sem qualquer 

restrição, sendo, por vezes, confundidos com a própria figura do Estado
1
.  

Nesse incessante embate entre indivíduos e Estado com o poder absoluto dos 

soberanos, o reconhecimento da existência de direitos naturais inerentes ao homem, 

bem como as consequências da disseminação das doutrinas liberais, principalmente 

marcadas pelos pensamentos de Locke e Rousseau, foram elementos cruciais para o 

firmamento das bases que gerariam a elaboração da Declaração de Virgínia de 1777 e 

da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Esses elementos foram 

fundamentais no firmamento dos direitos dos indivíduos em detrimento dos poderes 

exacerbados — quando não absolutos — do Estado que os regiam. 

Nesse diapasão, destaca-se a importância do último documento citado: a 

Declaração do Homem e do Cidadão. Isso porque, trata-se da primeira tentativa de se 

firmar uma declaração de direitos universal, a qual serviu como fonte de inspiração para 

                                                           
1
 A fim de ilustrar o que aqui se remete, basta remontar a clássica máxima “O Estado sou eu”, proferida 

pelo rei francês Luís XIV (1661 a 1715), que detinha o poder absoluto, legislando, governando, 

administrando a justiça e comandando o exército.  
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outras advindas posteriormente, sendo uma das principais a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948. 

Assim, olhando atentamente para a trajetória da sociedade, percebe-se que 

foram as evoluções vivenciadas pelos direitos e o crescimento dos problemas sociais 

que auxiliaram no rompimento dos velhos valores, culminando em conquistas aos 

indivíduos, como, por exemplo, os direitos fundamentais de primeira geração com o 

valor central na liberdade, conforme aqui analisado. 

Já a segunda geração de direitos, tem como centro o dever de ação do Estado, 

tratando-se de direito positivos. Tal geração é caracterizada pelo valor da igualdade, 

sendo que o Estado deve garantir os direitos sociais, econômicos e culturais. 

Trata-se de uma geração de direitos originada a partir da Revolução Industrial, 

ocorrida a partir do século XIX, na qual os trabalhadores lutaram por direitos que 

exigissem ações positivas por parte do Estado, a fim de que este garantisse o princípio 

da igualdade material entre os cidadãos. Basicamente, ao invés de obrigar o Estado a se 

abster de determinada conduta, se requer daquele que preste políticas públicas; na 

prática, impõe-se ao Estado obrigações de fazer em prol dos indivíduos. 

Enfim, a terceira geração abrange os direitos relacionados ao desenvolvimento 

ou progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. 

São direitos transindividuais, em rol exemplificativo, destinados à proteção do gênero 

humano. 

Tal geração surgiu com a terceira revolução industrial e na revolução dos 

meios de comunicação e de transportes; abarca o princípio da fraternidade. Em um 

panorama geral, trata das formações sociais, com a proteção de interesses coletivos ou 

difusos, ou seja, não se trata aqui de direitos que se destinam exclusivamente a um 

indivíduo, pois estes têm como alvo a coletividade social tutelada. 

Ademais, há doutrinadores que defendem a existência de quarta, quinta e até 

mesmo sexta geração de direitos. Ocorre que tais classificações não são uníssonas, 

variando deveras a depender do autor, o que não convêm ao estudo aqui realizado, 

sendo certo que a explanação acima realizada acerca das primeiras três gerações de 

direitos basta ao entendimento do estudo proposto. 
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Ante o exposto, temos que o direito à saúde se enquadra dentro dos direitos de 

segunda geração, que passa agora a discutir de forma mais aprofundada. Nesse sentido, 

coloca Fernando Aith
2
 em seu artigo intitulado “Perspectivas do Direito Sanitário no 

Brasil: as garantias jurídicas do direito à saúde e os desafios para sua efetivação”, leia-

se: 

“O direito à saúde, reconhecido como um direito humano fundamental, 

encontra-se caracterizado no que se convencionou chamar de direitos sociais ou 

direitos humanos de segunda geração. A própria Constituição de 1988 declara 

expressamente a saúde como direito social (CF, art. 6º). Entretanto, cumpre 

destacar, na linha de Cançado Trindade, que o direito à saúde, como direito 

social que é, realmente possui a característica de exigir do Estado brasileiro 

ações concretas e efetivas para a promoção e recuperação da saúde. Deve assim 

o Estado intervir na dinâmica social para a proteção do direito à saúde.
3” 

Observe-se, portanto, que a finalidade desses direitos não consiste apenas na 

proteção dos indivíduos das decisões arbitrárias do Poder Público, mas também no 

modo de compulsar o Estado a adotar medidas que busquem melhorar as condições 

sociais dos cidadãos. Ainda nas palavras de Aith: 

 

“Como direito social, o direito à saúde exige do Estado a adoção de ações 

concretas para sua promoção, proteção e recuperação, como a construção de 

hospitais, a adoção de programas de vacinação, a contratação de médicos etc. 

De outro lado, deve-se ter em vista que o direito à saúde também se configura 

como direito subjetivo público, ou seja, um direito oponível ao Estado por meio 

de ação judicial, pois permite que o cidadão ou a coletividade exijam do Estado 

o fornecimento de um medicamento ou de um tratamento cirúrgico específico.” 
4
 

 

Ou seja, como consequência da natureza de direito de segunda geração, o 

direito à saúde se traduz na obrigação do Estado de garantir àqueles indivíduos tutelados 

pelo ordenamento jurídico por aquele imposto serviços que satisfaçam os princípios 

constitucionais. Isso fica claro quando se analisa o disposto no texto constitucional, 

mais especificamente o artigo 197, que diz: 

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

                                                           
2
 Doutor em saúde pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo (USP); mestre em filosofia e teoria 

geral do direito pela Faculdade de Direito da USP; especialista em direito médico e da saúde pela 

Universidade Paris 8. Advogado; pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário do 

Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (Cepedisa); consultor da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). 
3
 AITH, Fernando, CARVALHO. Direito Sanitário no Brasil. In: SANTOS, Lenir (org.). Direito da Saúde 

no Brasil. Campinas. Editora Saberes. 2010. p. 185. 
4
 Idem, p. 185. 
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Outrossim, tratando-se de direitos fundamentais, os direitos sociais possuem 

aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal
5
, sendo 

que o texto da Carta da República reserva remédios constitucionais para caso haja 

omissão legislativa no concernente a tais direitos, são esses mandado de injunção e ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Por fim, não obstante ao acima exposto e ressalvado o propósito deste capítulo, 

que se dedica à contextualização histórica do objeto estudado, é essencial já realizar 

uma observação crítica neste ponto da reflexão, como exercício de cidadania — 

propósito máximo deste texto. Segue. 

O direito à saúde, bem como quaisquer outros direitos seja lá de qual for a 

geração, apenas será concretizado se os indivíduos enquanto sociedade participem do 

processo de sua construção. Após duas guerras mundiais e todos os horrores vividos 

pelas pessoas de diferentes nações e culturas, ficou indissociável a relação entre o 

estado de saúde das pessoas e o ambiente social onde se inserem. Com efeito, isso fica 

evidente quando, em 1944, firmou-se a saúde como direito essencial dos seres humanos 

a partir da criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que carrega no preambulo 

e seu texto constituinte o seguinte dizer: “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doença”. 

Contudo, fato é: esperar que o Estado viabilize por si só a supressão de todas as 

necessidades de saúde dos indivíduos, ou mesmo tão somente as mais básicas, beira o 

pensamento utópico. Porém, esse fato não deve, de forma alguma, opor barreias ou 

desestimular aqueles que desejam perseguir tais direitos — em seu favor ou em favor de 

terceiros —, pois, como brevemente se relatou acima, as gerações de direitos 

conquistadas são frutos de extensa luta contra o autoritarismo e egoísmo daqueles que 

ostentam o status de autoridade. 

É necessário lembrar que, apesar do conceito de direitos fundamentais sociais 

apenas poder ser obtido dentro de uma ordem constitucional concreta, não há que se 

esquecer a existência de direitos universais em relação a determinados valores, como, 

por exemplo, a vida, a dignidade da pessoa humana  e a propriedade do indivíduo sobre 

                                                           
5
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 
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o próprio corpo. Quanto a esses valores não há como se falar em qualquer relativização, 

pois sem esses conceitos é perdida a própria noção de humanidade.  

Nesse sentido, face ao elo firmado entre os direitos fundamentais (com ênfase 

nos sociais), a vida e a dignidade da pessoa humana, que, inclusive, estão relacionados 

às necessidades existenciais de toda pessoa, para que seja possível uma vida digna, será 

analisado a seguir o mínimo existencial, imprescindível na seara dos direitos sociais. 

 

1.3 O mínimo existencial: núcleo dos direitos fundamentais 

Como ocorre com a maioria dos aspectos sociais estudados pelo Direito, não se 

encontra na legislação brasileira um conceito de mínimo existencial; tampouco existe 

unicidade doutrinária sobre o conceito quando se trata deste tema tão delicado e 

importante. 

Ocorre que esse fenômeno de falta de consenso não é exclusivo da realidade 

nacional. Trata-se de um fenômeno global, como muito bem observa Antônio Augusto 

Cançado Trindade, cujo trecho se consigna abaixo colacionado: 

“É significativo que já se comece hoje a considerar o que constituiria um 

“núcleo fundamental” de direitos econômicos, sociais e culturais. Há os que, 

como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, argumentam que tal 

núcleo seria constituído pelos direitos ao trabalho, à saúde e à educação. Em 

recentes reuniões internacionais de peritos também se tem referido, como 

possíveis componentes daquele núcleo, aos chamados “direitos de subsistência” 

(e.g., direito à alimentação, direito à moradia, direito aos cuidados médicos e 

direito à educação). Os debates apenas têm início, e certamente se prolongarão 

no decorrer dos próximos anos neste início do novo século ” 
6
 

Para o ilustre Ministro Luís Roberto Barroso o mínimo existencial surge como 

contraponto da própria reserva do possível, conforme sabiamente leciona:  

“Dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios 

incorporados ao patrimônio da humanidade. O conteúdo do princípio vem 

associado aos direitos fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos 

individuais, políticos e sociais. Seu núcleo material elementar é composto do 

mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades 

básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria 

liberdade. O elenco de prestações que compõem o mínimo existencial comporta 

variação conforme a visão subjetiva de quem o elabore, mas parece razoável 

consenso de que inclui: renda mínima, saúde básica e educação fundamental. 

                                                           
6
 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, v 

I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 493. In: SGARBOSSA, Luís Fernando. Crítica à 

teoria dos custos dos direitos. v 1 Reserva do Possível. Porto Alegre: S.A. Fabris, 2010, p. 307 
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Há ainda o elemento instrumental, que é o acesso à justiça, indispensável para a 

exigibilidade e efetivação dos direitos” 
7
 

Não obstante à inexistência de consenso doutrinário, é possível identificar 

determinados pontos em comum nas diferentes definições desde princípio 

constitucional, conforme se mostra o trecho do texto do Ministro acima. No ensejo, os 

doutrinadores apresentam o mínimo existencial como sendo uma relação entre 

prestações materiais, que assegurem condições mínimas de sobrevivência, e o respeito à 

dignidade humana. 

Deste modo, as prestações materiais acima citadas estão positivadas, no direito 

brasileiro, sob o título de “Direitos Sociais”, no Capítulo II (artigos 6º a 11) do Título II 

(“Dos direitos e garantias fundamentais”) da Constituição da República Brasileira de 

1988, abrangendo o direito à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, 

dentre outros. 

Neste diapasão, passando para análise do mínimo existencial sob a ótica 

exclusivamente constitucionalista, ao se tratar dos direitos fundamentais sociais, é 

inevitável abordar-se o princípio da dignidade da pessoa humana, este previsto no texto 

constitucional de 1988 como um dos fundamentos da ordem constitucional brasileira, 

conforme se consigna a seguir: 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;” 

(grifo nosso) 

De plano, apesar da falta de consenso doutrinário acima apontado, sob nossa 

ótica, o mínimo existencial deve ser definido como um conjunto de condições mínimas 

para que os indivíduos vivam de modo digno, em conformidade com as garantias 

constitucionais. Essas condições estão umbilicalmente ligadas aos direitos fundamentais 

trazidos pela constituição, tais como: educação, moradia, alimentação, trabalho, saúde 

etc. 

                                                           
7
 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional 

Brasileiro: Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo, in Regina Quaresma e Maria Lúcia de Paula 

(coords.), Direito Constitucional Brasileiro: perspectivas e controvérsias contemporâneas. Rio de Janeiro. 

Forense. 2006. pp. 58/59.  
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Por oportuno, a primeira ordem a se ter em mente, quanto ao mínimo 

existencial, é que ele está diretamente ligado não apenas à subsistência, mas à própria 

manutenção de uma vida digna. 

Segundo a doutrina alemã, onde o debate acerca da garantia do mínimo 

existencial encontra suas raízes, Otto Bachof é tido como pioneiro na discussão. 

Segundo o jurista alemão, o princípio da dignidade da pessoa humana — ora 

referenciado no art. 1º, da Lei Fundamental da Alemanha
8
 — não exige somente a 

liberdade, mas o mínimo de segurança social, pois, sem os recursos materiais para uma 

existência digna, a dignidade da pessoa humana seria destruída. 

Ainda, consoante a doutrina e a jurisprudência constitucional da Alemanha, 

não haveria como quantificar a dignidade da pessoa humana. Para que o Estado passe a 

fixar o montante da prestação voltada a garantir as condições mínimas do indivíduo é 

indispensável observar os padrões socioeconômicos. Ou seja, fica evidente que o 

mínimo existencial varia conforme a realidade dos indivíduos e da sociedade como um 

todo, não dependendo tão somente da disponibilidade econômica e financeira. Assim, é 

certo que o mínimo existencial não se resume à possibilidade de garantir-se a mera 

sobrevivência física, a qual deve ser assegurada com a total fruição dos direitos 

fundamentais, tratando-se da posição do direito pátrio. 

No contexto doutrinário nacional, dentre as diversas definições para o mínimo 

existencial, ainda ressaltando a falta de um conceito definitivo para tal, destaca-se a 

visão de Luís Fernando Sgarbossa, o qual sucinta a distinção entre “mínimo vital ou 

fisiológico”, que seriam as condições imprescindíveis para a manutenção da vida em 

termos biológicos, e “mínimo sociocultural”, que seriam as condições que propiciam a 

inserção do indivíduo na vida social. Segundo o autor, um conceito de mínimo 

existencial deve abranger os dois aspectos supra mencionados, não devendo, sob 

                                                           
8
 Artigo 1 [Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação jurídica dos direitos 

fundamentais] (1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de 

todo o poder público. (2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da 

pessoa humana como fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. (3) Os 

direitos fundamentais, discriminados a seguir, constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os 

poderes legislativo, executivo e judiciário. 
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hipótese alguma, ser resumido tão somente ao mínimo vital, sob pena de se não se 

garantir todos os aspectos mínimos da vida humana em sociedade
9
. 

Já Ricardo Lobo Torres, expressando a indefinição do conceito, observa que:  

“Carece o mínimo existencial de conteúdo específico. Abrange qualquer direito, 

ainda que originariamente não-fundamental (direito à saúde, à alimentação, 

etc.), considerado em sua dimensão essencial e inalienável. Não é mensurável, 

por envolver mais os aspectos de qualidade que de quantidade, o que torna 

difícil extremá-lo, em sua região periférica, do máximo de utilidade (maximum 

welfare, Nutzenmaximierung), que é princípio ligado à ideia de justiça e de 

redistribuição de riqueza social. Certamente esse mínimo existencial, “se o 

quisermos determinar precisamente, é uma incógnita muito variável” 
10

 

Ainda na visão de Torres, o mínimo existencial não é um valor, nem um 

princípio jurídico, mas sim, uma regra jurídica, e coincide com o conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais: 

“O mínimo existencial não é um valor nem um princípio jurídico, mas o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais.  

Nada obstante está impregnado pelos valores e princípios jurídicos os mais 

relevantes.  

O mínimo existencial não é um valor, por não possuir a generalidade e a 

abstração de ideias como as de liberdade, justiça e igualdade. Além disso, o 

mínimo existencial pode se traduzir, para a sua garantia, em regra jurídica, o 

que jamais acontece com os valores. Mas o mínimo existencial se deixa tocar e 

imantar permanentemente pelos valores da liberdade, da justiça, da igualdade e 

da solidariedade.  

O mínimo existencial também não é princípio jurídico, por não exibir as 

principais características dos princípios, que são as de ser objeto de ponderação 

e de valer prima facie. De feito, o mínimo existencial não pode ser ponderado e 

vale definitivamente porque constitui o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, que é irredutível por definição e insuscetível de sopesamento.  

O mínimo existencial é regra, porque se aplica por subsunção, constitui direitos 

definitivos e não se sujeita à ponderação.” 
11

 

 

Torres também ressalta que “o problema do mínimo existencial confunde-se 

com a própria questão da pobreza”. Pela lógica do professor, é mister diferenciar a 

pobreza absoluta — obrigatoriamente guerreada pelo Estado —, da pobreza relativa — 

originada a partir das causas de produção econômica ou de redistribuição de bens, 

devendo ser mitigada conforme as possibilidades sociais e orçamentárias
12

. 

                                                           
9
 SGARBOSSA, Luís Fernando. Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos. v 1, Reserva do Possível. Porto 

Alegre: S.A. Fabris, 2010, p. 308. 
10

 TORRES, Ricardo Lobo, O Mínimo existencial como conteúdo essencial dos direitos fundamentais. In: 

C. P. De Souza Neto e D. Sarmento (org). Direitos Sociais. Fundamentos, judicialização e direitos sociais 

em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 313-339 
11

 Idem, p. 310 
12

 TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 126.   
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Por seu turno, Ana Paula de Barcellos advoga no sentido de que o mínimo 

existencial corresponderia a “um elemento constitucional essencial, pelo qual se deve 

garantir um conjunto de necessidades básicas do indivíduo”
13

. Segundo a autora em 

tela, o mínimo existencial seria um núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana, 

dentre os quais se incluem ao menos quatro elementos de natureza prestacional, quais 

sejam: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o 

acesso à justiça
14

. 

A fim de ilustrar esse ponto do capítulo, traz-se à tela alguns julgados que 

tratam sobre o mínimo existencial e a posição do direito à saúde neste. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. 

PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO 

POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-

psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento 

brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem 

econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente 

previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia 

subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A 

falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único 

hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a 

população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em 

regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 

programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, 

as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, 

mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política 

pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente 

perfunctório ou insuficiente. [...] 6. "A realização dos Direitos Fundamentais 

não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem 

pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não 

podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas 

do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. 

(STJ - REsp 1068731 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Data de Publicação DJE: 08/03/2012 — grifo 

nosso) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE FITAS PARA TESTES DE GLICEMIA CAPILAR. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. A SAÚDE 

É DIREITO SOCIAL ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE, 

INTIMAMENTE LIGADO À GARANTIA AOS DIREITOS 

                                                           
13

 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 

dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 126.   
14

  Idem, p. 258. 
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FUNDAMENTAIS DE VIDA E DIGNIDADE, SENDO DE COMPETÊNCIA 

COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

MUNICÍPIOS CUIDAR DA SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA. O 

ESTADO, EM TODAS AS SUAS ESFERAS, DEVE PROVER AS 

CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO PLENO EXERCÍCIO DE TAIS 

DIREITOS, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º, 23, INCISO II, 

196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SENDO 

INQUESTIONÁVEL A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS 

ENTES FEDERATIVOS, EM CONSONÂNCIA, INCLUSIVE, COM A 

SÚMULA Nº 65, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AO REALIZAR UMA 

PONDERAÇÃO DE INTERESSES, A RESERVA DO POSSÍVEL DEVE SER 

LIMITADA PELA INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL, QUE 

ABRANGE OS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE 

GARANTIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA CARTA MAGNA. 

ENTRE ESSES DIREITOS ENCONTRA-SE A SAÚDE. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DA VERBA 

SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Voto do Relator:  “Cabe destacar que a saúde é direito social 
assegurado constitucionalmente, intimamente ligado à garantia aos 
direitos fundamentais de vida e dignidade, sendo de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
cuidar da saúde e da assistência pública. O Estado, em todas as suas 
esferas, deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício de 
tais direitos, conforme disposto nos artigos 6º, 23, inciso II, 196 e 198 da 
Constituição da República, sendo inquestionável a responsabilidade 
solidária entre os entes federativos, em consonância, inclusive, com a 
Súmula nº 65, deste Tribunal de Justiça, in verbis:  

‘Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição 
Federal de 1988 e da Lei nº. 8080/90, a responsabilidade solidária da 
União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e 
consequente antecipação da respectiva tutela’.  

Dessa forma, resta evidenciado o dever dos entes estatais, em todas as 
suas esferas federativas, de assegurar a todos, especialmente ao 
hipossuficiente econômico, o direito à saúde, com o custeio de 
tratamento e medicamentos necessários à sua preservação.” 

(TJ-RJ - APL: 00114080.2015.8.19.0026, Relator: Jds. João Batista Damasceno, 

27ª Câmara Cível Data de Julgamento: 16/05/2018, Data de Publicação: 

21/05/2018 — grifo nosso) 

 

Cabe lembrar que os direitos sociais não se limitam, portanto, à simples 

prestações muito menos a apenas o mínimo existencial. Na maioria das situações que se 

traz à luz quando se analisa a matéria o núcleo essencial de um direito será justamente a 

garantia do mínimo existencial, o que é muito movido pelo clamor social daqueles que 

analisam a questão. Todavia, mesmo não possuindo um conteúdo diretamente 

relacionado à dignidade da pessoa humana ou a um mínimo existencial, os direitos 

fundamentais e os direitos sociais deixam de ter um núcleo essencial, o qual não será o 
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mesmo para cada direito social. Por esse motivo, é indispensável contextualizar a 

medida a ser implementada e o direito que esta pretende atender, bem como a alvo da 

referida medida. 

Enfim, cabe considerar que a relação entre os direitos fundamentais e o mínimo 

existencial é variável, ou seja, é relativa. A maior ou menor abrangência dos direitos 

fundamentais dependerá do nível econômico e de desenvolvimento de uma nação ou 

sociedade, devendo sempre obedecer a regra da proporcionalidade.  

Nesse sentido, uma nação com maior escassez de recursos dependerá de maior 

proteção estatal aos bens essenciais a uma existência digna do que nações com maior 

quantidade de recursos, onde os indivíduos encontram maior acesso aos direitos mais 

básicos, como o direito à saúde. 

Ocorre que, por óbvio, devido à interdependência dos fatores “prosperidade da 

nação” versus “oferta de serviços fundamentais” torna-se evidente que, por mais que 

tais serviços sejam positivados com estatura constitucional, a oferta desses serviços pelo 

Estado aos seus cidadãos ainda segue a lógica básica da economia: a escassez. Assim, a 

aplicação concreta dos direitos fundamentais está diretamente ligada à prosperidade da 

nação que almeja aplica-lo. 

Por esse motivo, o princípio do mínimo existencial deve ter limitações, o que 

se passa a expor e discutir. 

 

1.4 A reserva do possível: limitador da atuação do estado na garantia dos direitos 

sociais constitucionalmente elencados 

A partir do exposto no tópico anterior, fica claro que com a natureza 

prestacional dos direitos sociais — aqui tratados como direitos fundamentais —,  os 

confere a característica de prestação positiva por parte do Estado, o que faz com que tais 

direitos tenham um caráter econômico-financeiro. 

Assim, essa faceta econômica encontra seu limitador nas balizas interpostas 

pela “reserva do possível”, vez que se trata de um meio encontrado pelo Estado para 

opor barreira à prestação dos direitos sociais, ou ao menos algum critério mais objetivo 

à implementação desses direitos. Esse cerceamento se dá na medida em que a efetivação 
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dos direitos aqui estudados exigem prestações pecuniárias por parte do Estado, podendo 

comprometer o orçamento público caso não haja controle.  

Trata-se, portanto, de lei econômica básica. Mesmo a receita do Estado — 

proveniente do pagador de impostos — contanto com montantes altíssimos, essa possui 

limites. 

Nesse sentido, a jurisprudência alemã criou a teoria da “reserva do possível” 

durante o julgamento do caso conhecido como “Numerus Clausus” pelo Tribunal 

Federal da Alemanha, em 1972. Neste, foi discutido o acesso ao curso de medicina para 

alunos acima do número de vagas estabelecido e a paridade de determinadas regras 

estaduais que delimitavam o acesso ao ensino superior com a Lei Fundamental Alemã
15

. 

Em consequência do referido julgamento, o tribunal decidiu que a prestação 

demandada deveria ser correspondente ao que o indivíduo poderia exigir da sociedade, 

não sendo prudente impor ao Estado a obrigação de acesso a todos os indivíduos que 

desejassem cursar medicina, sobrepujando assim o número de vagas já previsto. 

A partir dessa teoria, concluiu-se que o direito à prestação positiva dependeria 

da reserva do possível do Estado, isto é, o indivíduo apenas pode exigir do Estado 

aquilo que razoavelmente se pudesse esperar deste. Em outras palavras, mesmo que o 

Estado tivesse recursos e também o poder de deles dispor, nenhuma obrigação seria 

prestada além das balizas da razoabilidade preestabelecida. 

Sobre o referido julgamento, expõe Ingo Wolfgang Sarlet: 

“Ainda no contexto mais amplo de direito à educação, situa-se a problemática 

do acesso ao ensino superior, objeto de ampla discussão na Alemanha já no 

início dos anos setenta, debate que, aliás, forneceu importantes e interessantes 

subsídios para a controvérsia em torno dos direitos sociais prestacionais. Na 

sua afamada e multicitada decisão numerus clausus, o Tribunal Federal 

Constitucional, com base na constatação de que a liberdade fundamental de 

escolha da profissão não teria valor algum caso não existissem as condições 

fáticas para a sua fruição, entendeu que este direito objetiva também o livre 

acesso às instituições de ensino. De fato, acabou o Tribunal da Alemanha 

reconhecendo que, a partir da criação de instituições de ensino pelo Estado, de 

modo especial em setores onde o poder público exerce um monopólio e onde a 

participação em prestações estatais constitui pressuposto para a efetiva fruição 

de direitos fundamentais, a garantia da liberdade de escolha de profissão (art. 

12, inc. I, da LF), combinada com o princípio geral da igualdade (art. 3º, inc. I) 

e com o postulado do Estado Social (art. 20), garante um direito de acesso ao 

ensino superior de sua escolha a todos os que preencherem os requisitos 
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subjetivos para tanto. Remanesceu em aberto, contudo, eventual possibilidade 

de se admitir um direito fundamental originário a prestações, isto é, não apenas 

o tratamento igualitário no que tange ao acesso, mas também o direito a uma 

vaga no âmbito do ensino superior. Tal hipótese foi aventada pelo Tribunal 

Federal Constitucional, que, mesmo sem posicionar-se de forma conclusiva a 

respeito da matéria, admitiu que os direitos a prestações não se restringem ao 

existente, condicionou, contudo, este direito de acesso ao limite da reserva do 

possível.” (grifo nosso) 
16

 

Porém, assim como o mínimo existencial, o direito pátrio não possui um 

consenso sobre a reserva do possível, sendo uma discussão mais acalorada do que a 

discussão acerca do mínimo existencial. 

No ensejo, o princípio da reserva do possível tem sido muitas vezes utilizado 

como subterfúgio para justificar as omissões da administração pública, bem como as 

omissões do legislativo em produzir leis que regulamentem determinados setores 

essenciais. Por conta disso, a atuação do Judiciário como poder regulador e garantidor 

de direitos fundamentais se tornou indispensável na realidade brasileira. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 45, fez importantes considerações acerca 

da cláusula da reserva do possível. 

Confira-se: 

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). 

[...] 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 

ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
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de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. 

Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS (“A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002, Renovar): 

“Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se 

pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum 

bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao 

determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode 

esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, 

gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra 

política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da 

Constituição. 

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

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

ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 

inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo 

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

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

relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá 

investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de 

prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 

possível.” 

Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do 

possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de 

implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de 

um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do 

Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do 

Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (grifo 

nosso)
17

 

Além disso, para Sarlet e Mariana Figueiredo, a reserva do possível seria 

definida a partir de uma tríplice dimensão, configurada sob as seguintes características: 

“a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação 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 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 a sua razoabilidade.” 
18
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 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, ADPF 45, Relator:  Min. Celso de Mello, 2004 
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 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
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Segundo esses autores, essas três características estariam estreitamente 

vinculadas entre si e com outros princípios constitucionais. Por isso, não serviriam 

como entrave às garantias constitucionais, mas sim como maneiras de instrumentalizá-

las, ou seja, as deixa mais efetivas. 

Em contrapartida, Flávio Galdino sustenta que a reserva do possível seria algo 

intrínseco aos direitos fundamentais, uma vez que, segundo ele, a escassez ou falta de 

recursos financeiros não seria um elemento impeditivo ou restritivo da efetividade dos 

direitos fundamentais, mas determinante em relação à sua própria existência. Vejamos: 

“Impende gizar, ainda de acordo com esta linha de orientação, que os direitos 

tipicamente individuais (ou da liberdade, que integram o status negativus) são 

atingidos pelas limitações econômicas, pois configuram condutas de pura 

abstenção por parte do Estado (daí, frise-se ainda uma vez, serem indicados tais 

direitos como negativos J, independendo completamente dos recursos estatais, e, 

portanto, daquela aludida "reserva do possível". Em realidade, na medida em 

que a abstenção supostamente não "custa nada", a proteção e a tutela dos 

direitos da liberdade (ou pelo menos dos direitos de defesa) não encontra limites 

econômicos ou financeiros nas reservas 

[...] 

Deste modo, tem-se que a referida "reserva do possível" funciona como limite 

tão-somente em relação às prestações estatais positivas (usualmente referentes 

aos direitos fundamentais sociais10S). Os direitos da liberdade, tidos como 

meramente negativos (ou demandando apenas prestações não fáticas), podem 

assim ser integralmente garantidos e efetivados, sem as amarras sempre severas 

das reservas orçamentárias. Ademais, impende observar que, ainda aqui, os 

custos dos direitos em geral, e dos direitos fundamentais muito especialmente, 

continuam a figurar como meros óbices à sua efetiva realização.19
 

Além disso, saliente o mesmo autor: 

“Na medida em que o Estado é indispensável ao reconhecimento e efetivação 

dos direitos, e considerando que o Estado somente funciona em razão das 

contingências de recursos econômico-financeiro captadas junto aos indivíduos 

singularmente considerados, chega-se à conclusão de que os direitos só existem 

onde há fluxo orçamentário que o permita. O "reino privado" que a sociedade 

americana tanto preza é sustentado, e mesmo criado pela ação pública. É o que 

remete ao problema dos custos positividade. 

Verificando-se que os custos serão, então, indispensáveis à caracterização dos 

direitos - entendidos como situações a que o Direito "concede" determinados 

remédios (jurídicos, portanto), os autores afiram que TODOS OS DIRETOS 

SÃO POSITIVOS (sic).”
20
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 GALDINO, Flávio. O Custo dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Legitimação dos Direitos 

Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 177 e 181/182.   
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Entretanto, apesar de existirem posições conflitantes acerta da reserva do 

possível, fato é que a Constituição Federal de 1988 dispõe que cabe ao Executivo e ao 

Legislativo firmar as diretrizes através das quais os direitos sociais seriam 

concretizados. Para tal, cabe aos poderes supramencionados alocar os recursos públicos 

do modo mais coerente possível, sempre com atenção à dignidade da pessoa humana.  

No contento, as decisões tomadas pelo Executivo e pelo Legislativo devem 

respeitar as noções mínimas de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o caso. 

Inclusive, devem realizar um juízo de adequação às demandas dos indivíduos e da 

coletividade em contraponto com as condições fáticas e econômicas do Estado. 

Contudo, como foi dito acima, a Administração Pública usa a reserva do 

possível como subterfúgio para se esquivar e não cumprir suas funções de garantidora 

das determinações constitucionais, fazendo isso sob a alegação da escassez econômica e 

da impossibilidade jurídica para tanto. Total e infeliz absurdo. 

O que se observa na atual conjuntura política é que, na verdade, há o sacrifício 

de direitos em prol de outros. A administração pública aloca de verbas em determinados 

setores da sociedade que, muitas, não têm tanta relevância, em detrimento de uma 

considerável parcela de direitos fundamentais constitucionalmente elencados como 

obrigação do Estado de promover a devida concretização para a população.  

Trata-se, portanto, de total arbitrariedade daqueles que detém o poder político 

nas mãos, sendo, sem sombra de dúvidas, uma séria ameaça ao próprio Estado 

Democrático de Direito. Em decorrência óbvia disso, o que se tem observado é que, no 

final do dia, acaba por ficar “ao relento” o mínimo existencial, ameaçando-se o direito à 

vida, o bem jurídico mais precioso dentro no nosso ordenamento jurídico.  

Diante desse cenário caótico, surge a intervenção do Poder Judiciário, como 

salientado acima, a fim de que este atue como agente garantidor da real efetivação dos 

direitos, preenchendo as lacunas deixadas pelos órgãos estatais e agentes políticos 

quanto à concretização dos direitos fundamentais. 

Com efeito, o controle judicial aqui referido não deve, sob hipótese alguma, 

afrontar o Princípio da Separação dos Poderes nem a organização funcional de cada um. 

Do contrário, a atuação do Judiciário para esses casos seria apenas mais um golpe a 

abalar a estrutura do Estado Democrático de Direito, sendo certo que a intervenção 
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judicial deve atender ao preconizado no art. 5º, inciso XXXV da Carta Magna — 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Sobre esse ponto específico, 

tratar-se-á com mais riqueza de detalhes no próximo capítulo.  

Por fim, note-se que não se propõe aqui escalonar os direitos sociais, criando 

assim graus de importância para a atuação do Estado. A judicialização apresentada se 

digna tão somente a atuar como resistência frente às omissões e improbidades cometidas 

pelo Legislativo e/ou pelo Executivo. Deve a Administração Pública agir visando 

preservar a manutenção da vida daqueles que a ela se submetem, aguardando terem seus 

direitos mais básicos resguardados. Nesse contexto, o Judiciário é apenas um meio a 

mais para garantir a devida aplicação dos direitos sociais.  

Dito tudo isso, é possível passar para o próximo capítulo, onde se pretende 

entender a maneira que o conflito entre os dois princípios apresentado acima se 

desenrola no controle da Administração pública, ora feito pelo Judiciário. 

 

2 CAPÍTULO II — JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: O CONTROLE 

EXERCÍDO PELO JUDICIÁRIO PARA GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS. 

 

2.1 Direito à saúde na Constituição Federal de 1988 

Conforme foi exposto nos capítulos acima, o Poder Constituinte de 1988 

reconheceu, sob a insígnia de direitos sociais, um conjunto híbrido e abrangente de 

direitos designados de fundamentais pelo Título II da Carta da República, sendo o 

direito à saúde parte integrante desses direitos sociais. Nesse sentido, a saúde é 

estabelecida como um direito universal que deve ser garantido pelo Estado, devendo ser 

garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado pela Lei Federal nº 

8.080, em 1990 — Lei Orgânica da Saúde (LOS) —, o qual possui, como princípios, a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência, cabendo 

ao mesmo, inclusive, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica (art. 6º). 

Oportunamente, cabe aqui salientar o exposto por Barreto Jr., cujo trecho de 

seu texto se está transcrito abaixo: 
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“As políticas sociais no Brasil recente foram submetidas a profundas 

transformações, a partir do processo de transição democrática e, em especial, 

após a promulgação da Constituição de 1988. A Carta determinou que uma 

série de políticas, antes promovidas e de responsabilidade do governo central, 

passassem a ser executadas pelos municípios, transformando o desenho 

institucional e a engenharia técnica-política da teia de proteção social 

brasileira. Destaca-se, entre as políticas que passaram a ser de 

responsabilidade municipal, a da saúde, que foi submetida ao mais profundo 

processo de municipalização já ocorrido na política social do país”
21

 

 

Certo é que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe 

em seu texto o direito à saúde como um direito social (art. 6º), entre os direitos e 

garantias fundamentais. Porém, os direitos sociais não se limitam ao disposto no artigo 

em tela. Desta forma, no art. 194 incluiu a saúde no sistema de seguridade social do 

País, ao lado dos arts. 196 a 201 da CF os quais, por sua vez, fixaram uma estrutura 

política complexa e abrangente para o sistema de saúde brasileiro.  

Destacando de forma necessária o artigo 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.”, denota-se que elementos 

intrínsecos não somente à garantia do direito à saúde, mas também à própria existência 

digna da pessoa. 

Primeiramente, destaca-se a ideia de que a garantia em tela é um “direito de 

todos”. Com isso, fica evidente que aqui se trata de uma maneira de tutelar tanto as 

pretensões individuais quanto as coletivas, quando inerentes à saúde. Já em segundo 

plano, o artigo 196 fala também no “dever do Estado”, à medida que os entes da 

federação necessariamente devem desenvolver políticas públicas para mitigar 

enfermidades, elevando a qualidade de vida dos destinatários do direito em questão
22

. 

Sobre a obrigatoriedade do Estado em prestar e garantir o direito à saúde aos 

indivíduos e à coletividade, destaca-se aqui o dito por Barreto Jr. e Mirian Pavani em 

artigo publicado em 2013: 
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 Nesse diapasão, vide o voto do Ilustre Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental 
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“Cumpre observar que o art. 196 da Carta adota uma compreensão social da 

saúde pautada pela noção de risco. Isso quer dizer que a postura do constituinte 

originário foi a de adotar uma visão epidemiológica da determinação social da 

saúde. Prova-se isso pelos termos cunhados pelo constituinte ao elaborar o 

artigo em questão “[...] redução do risco de doença e outros agravos [...]”. 

Frisa-se que o objetivo do artigo em comento deve ser compreendido 

amplamente, não apenas como visão utilitarista do bem-estar, mas como risco 

de morbidade e mortalidade. Um segundo destaque deve ser reservado para a 

expressão contida no artigo, não menos importante, “[...] acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, o 

que revela uma orientação de política pública a fim de garantir ações e serviços 

relativos à saúde, cujos princípios são universalistas e equânimes. Assim, para 

concretizar todos os objetivos almejados pelo constituinte – “acesso universal e 

igualitário às ações e serviços” – a essa rede pública de ações e serviços, 

nomeou o constituinte de Sistema Único de Saúde (SUS), cuja organização e 

princípios são tratados no art. 198.  

Salienta-se ainda que à ideia de responsabilidade estatal pela saúde deve ser 

agregada não apenas a responsabilidade à prestação de serviços públicos, mas 

também a sua regulamentação, fiscalização e controle. Entendimento adotado 

pelo art. 197 da Carta Magna que confere as ações e serviços de saúde como de 

importância pública, não fazendo distinção quando esse serviço é prestado 

diretamente pelo Estado ou quando é executado por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. Conclui-se que a Constituição dispõe sobre os condicionantes – 

“saúde, direito de todos e dever do Estado” –, cabendo, ainda, ao mesmo ente 

estatal o dever de regulamentação, fiscalização e controle, nos termos da lei e 

que a “[...] a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, respectivamente 

arts. 196, 197 e 199 da Carta Magna. Dessa forma, pode-se inferir que a saúde 

é direito exigível por todos. Eis que subjetivo, pode ser cobrado contra todos 

aqueles entes, estatal ou privado. Acrescente-se que cabe ao Estado a direção 

da prestação de serviços e ações de saúde, devendo fixar as diretrizes e 

parâmetros para o exercício destes.” 
23

 

Esse dever do Estado deve ser efetivado “mediante políticas sociais e 

econômicas”, o que diz respeito exatamente a sua concretização por meio de políticas 

públicas, ou seja, o Estado deve garantir o acesso à saúde através de escolhas acerca da 

distribuição e alocação de recursos. É exatamente neste ponto que surge o conflito entre 

o mínimo existencial e a reserva do possível, pois, por mais que a Constituição Federal 
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tenha em seu conteúdo programático o direito ao acesso à saúde, este ainda se submete à 

escassez de recursos. Com isso, são tomadas decisões de modo a priorizar determinado 

valor em detrimento de outro, geralmente, visando o bem da coletividade em prejuízo 

das demandas individuais. 

Outrossim, a fim de se honrar os preceitos constitucionais supra mencionados, 

a LOS deu ressonância a vários princípios constitucionais, por exemplo, e estabeleceu, 

no art. 2º 
24

, que a saúde é um direito fundamental e, no art. 7°, II 
25

, prenunciou a 

assistência integral como conjunto de ações e serviços públicos que propiciem a todos 

atenção eficiente e adequada nos mais diversos níveis de complexidade do sistema, 

sendo o SUS o meio através do qual deveriam ser garantidos esses dispositivos. Assim, 

percebe-se que a constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento formal e 

material de sua força normativa, acarretando em diversas consequências práticas, 

sobretudo quanto à sua efetividade, ou seja, o desempenho concreto/real de sua função 

social. Trata-se, portanto, do princípio da universalização, o segundo apontado acima 

como consequência direta do artigo 196 da Constituição Federal.  

Ante o exposto, é possível analisar o fenômeno da judicialização da saúde 

propriamente dito, para que se encaminhe finalmente ao objeto principal do presente 

estudo. 

 

2.2 Judicialização da Saúde 

2.2.1 A necessidade da intervenção do Poder Judiciário  

O tema “judicialização do direito à saúde” nunca esteve tão em evidência como 

na atual conjuntura do nosso país. A cada dia são estampados nos noticiários os 

dramáticos conflitos travados entre os indivíduos, que buscam determinados 

medicamentos e/ou tratamentos, e a Administração Pública.  
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Os conflitos acima destacados, geralmente, não visam o ressarcimento de 

prejuízos; em regra, aquele que litigam frente ao judiciário com desmandas desta 

matéria buscam uma atuação administrativa, ou seja, eles e elas desejam ver aplicados 

no plano concreto o disposto na constituição, por mais que nunca tenham efetivamente 

lido o texto constitucional. Desejam impedir que a Constituição se torne um “mero 

pedaço de papel”, com muitas previsões, mas pouca ou nenhuma efetividade.  

Ao se discutir o fenômeno da judicialização da saúde, logo de pronto se encara 

a questão se não estaria sendo afrontado o Princípio da Separação dos Poderes, 

consagrado na Carta Magna, em seu artigo 2º de nossa Constituição que diz: “São 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”.  

Segundo o princípio acima, cada um dos poderes inerentes ao Estado tem suas 

atribuições específicas, não devendo um poder interferir das atividades do outro, sendo 

esse o sistema de separação de poderes clássico idealizado principalmente por 

Montesquieu. Nesse sentido, ao Poder Legislativo compete legislar, exercendo também 

alguns controles na seara política-administrativa e financeira-orçamentária; ao 

Executivo, compete administrar o Estado, dentro dos limites legais; e ao Judiciário, cabe 

a aplicação das leis aos casos concretos, bem como garantir a Constituição.  

Ora. É aqui que se mostra totalmente necessária a intervenção do Poder 

Judiciário, que deve servir como ferramenta para efetivar a ideia constitucional de 

prestação universalizada do direito à saúde. Isso deve acontecer em casos que o 

Legislativo e, principalmente, o Executivo, não cumprem suas funções precípuas 

relativas à efetivação deste importantíssimo direito. Por conta disso, não há do que se 

falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 

Inclusive, este assunto já se encontra pacificado na jurisprudência, bastando 

observar o julgado abaixo colacionado. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA 

PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO 

DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA 

RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. A repercussão geral é 

presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido 

reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a 
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jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A 

controvérsia objeto destes autos possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário 

determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando 

a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede 

pública –foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na 

SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele 

julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do mínimo existencial e da 

reserva do possível, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a 

intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o 

Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas 

determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas 

previamente estabelecidas. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 

(STF - RE: 642536 AP, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 

13/09/2011, Data de Publicação: DJe 23/09/2011 — grifo nosso) 

Também sobre o tema, escreve Geroge Marmelsteins, verbis: 

“Da constatação de que direitos econômicos, sociais e culturais são 

fundamentais surge uma intrigante discussão em torno da possibilidade de 

efetivação desses direitos através do Poder Judiciário. (...) Em síntese: os 

direitos econômicos, sociais e culturais gerariam direitos subjetivos para os seus 

titulares? (...) a constituição Federal de 88 não fez distinção, quanto ao regime 

de proteção jurídica, entre os direitos civis políticos e os direitos econômicos, 

sociais e culturais. No Brasil, tanto um quanto o outro podem ser considerados 

como legítimos direitos fundamentais e, em razão disso, todos os meios 

processuais disponíveis (mandado de segurança, ação civil pública, ação 

popular, mandado de injunção, arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, etc.) podem ser utilizados para protege-los indistintamente. Essa 

foi uma escolha clara do constituinte brasileiro.”
26

 

 

Veja, não se defende aqui uma atuação judicial de modo indiscriminado e 

irrestrito, o que tem um enorme potencial de por em risco os equilíbrios financeiro e 

político do Estado — gerando, assim, riscos aos demais direitos dos indivíduos e da 

sociedade, bem como a integridade do interesse coletivo. Defende-se a atuação do 

Judiciário de forma lógica e ponderada, para que tutele o direito à saúde, por este estar 

intimamente relacionado ao “mínimo existencial”. Sobre a matéria, expõe o i. Ministro 

Luís Roberto Barroso:  

“O Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de tutelar direitos 

fundamentais que podem ser promovidos com a sua atuação. De outra parte, 

não deve querer ser mais do que pode ser, presumindo demais de si mesmo e, a 

pretexto de promover os direitos fundamentais de uns, causar grave lesão a 

direitos da mesma natureza de outros tantos.” 
27

  

                                                           
26

 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 174-175. 
27

 BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, 

Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e 

Direitos Sociais em Espécie. 2. tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 3.   
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Veja. Não pode o Estado se valer de uma discricionariedade absoluta, muito 

menos alegar a ausência de recursos como justificativa para legitimar sua omissão ou 

acobertar a prática de irregularidades. Por mais que a escolha na alocação de recursos 

seja difícil e que seja impossível fazer de forma que atenda todas as necessidades da 

coletividade, não há como a administração pública não atenda o mínimo esperado pelos 

pagadores de impostos. Ponderar-se é preciso.  

A reserva do possível apenas prevalecerá até o ponto que essa não viole o 

mínimo existencial, sob pena de ferir os objetivos fundamentais da República, previstos 

no artigo 3º da Constituição. Não há que se falar em outro cenário diferente deste. Ou 

seja, ao se falar de mínimo existencial, argumentos econômicos ou orçamentários não 

podem se sobrepor às garantias indispensáveis ao ser humano. Para ilustrar melhor o 

exposto, é mister trazer à luz o defendido pelo professor José Carlos Francisco: 

“É verdade que, na definição das políticas públicas, toda a sociedade e os 

gestores públicos devem combinar necessidades atuais com prioridades para o 

futuro, mas é evidente que o destinatário de todos os sistemas organizacionais é 

o ser humano, de maneira que as decisões estatais devem também considerar o 

mínimo indispensável ao ser humano e à vida em sociedade exigidos no 

presente. Portanto, é claro que obras de infra-estrutura são necessárias para a 

expansão socioeconômica que viabilizará a vida digna no futuro, mas algumas 

medidas são imperativas no presente para satisfazer o mínimo existencial [...]” 
28

 

Ocorre que a enorme quantidade de demandas em torno da “judicialização da 

saúde” tem gerado grandes impactos no Poder Judiciário, afogando-o com inúmeras 

ações objetivando a obtenção de produtos e serviços de saúde que não são fornecidos de 

maneira devida pelo Estado. 

Tal fato fez com que o Supremo Tribunal Federal designasse a Audiência 

Pública nº 4 
29

, para debater acerca do tema, na qual foram discutidos relevantes temas 

relacionados principalmente ao SUS, sendo que o objetivo precípuo do evento foi firmar 

entendimento que ajudasse no julgamento de recursos e vários pedidos envolvendo 

saúde, ora em trâmite perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal, os quais 

ganharam repercussão geral. 

Com as discussões realizadas na Audiência Pública nº 4, constatou-se lacunas 

legislativas, ficando evidentes duas facetas nessa relação: uma diz respeito ao direito do 

                                                           
28

 FRANCISCO, José Carlos. Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à Saúde. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e 

Direitos Sociais em Espécie. 2. tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 870. 
29

 Ocorrida entre 27 a 29 de abril e 04 a 07 de maio de 2009 
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indivíduo à prestação de serviços que asseguram a sua vida e saúde; a outra, por sua 

vez, trata do “dever-poder” de gerência do Estado dos recursos escassos, para efetivar o 

direito à saúde da coletividade.  

Posto isso, de maneira a cumprir a ordem constitucional, bem como em 

respeito às normas que regem o orçamento brasileiro, essa judicialização não pode se 

dar excessivamente. É o que se passa a abordar agora.  

 

2.2.2 Críticas à judicialização excessiva: uma visão prática 

Conforme indicado anteriormente o Judiciário, quando provocado, deve sim 

intervir como ferramenta de efetivação de direitos sociais, especialmente o direito a 

saúde. Entretanto, essa intervenção deve ser também ponderada, merecendo severas 

críticas quando se mostra exacerbada. 

Ocorre que há objeções quanto às decisões judiciais proferidas em matéria de 

medicamentos, pois tais decisões gerariam a desorganização da Administração Pública. 

Segundo esse pensamento, com uma decisão judicial que ordene o Poder Público a 

fornecer medicamentos, gerando assim gastos para o Governo, o Estado deixaria de 

atender a um paciente que receberia tal medicamento ou tratamento, para fornecê-lo 

àquele que recorreu ao judiciário, opondo risco ao devido funcionamento do 

planejamento do Estado.  

Além disso, há quem advogue no sentido de que o Judiciário não teria o 

entendimento técnico específico para estabelecer políticas de saúde. Segundo essa linha 

de pensamento, mesmo o magistrado sendo amparado por laudos técnicos, não haveria 

como o mesmo ter noção da abrangência das políticas públicas e como sua decisão em 

fornecer um medicamento ao litigante afeta a organização de tais políticas. Sobre isso, 

escreve o professo Ricardo Perlingeiro, verbis: 

“As pretenções judiciais para entrega de medicamentos ou prestações de serviços 

de saúde (direitos substantivos) são suportadas, em regra, pelos recursos 

financeiros afetados à rubrica orçamentária inerente aos próprios serviços 

públicos de saúde em geral (direitos procedimentais). Portanto, como uma 

medida jurisdicional individual dessa natureza atinge uma diversidade de 

usuários daquele mesmo serviço público, significa que a satisfação da pretensão 

judicial correspondente deve ser condicionada a uma reestruturação prévia da 
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autoridade administrativa quanto à distribuição dos recursos disponíveis às 

sucessivas demandas que lhe são apresentadas extrajudicialmente.” 
30

 

Outrossim, médicos das centrais de regulação de vagas da rede hospitalar 

pública do estado do Rio de Janeiro denunciaram, em reunião com a diretoria do 

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, situações de abuso de autoridade por 

parte de oficiais de Justiça. Segundo eles, os Oficiais de Justiça através de decisões 

judiciais vêm exigindo que os médicos encontrem vagas para os pacientes, mesmo 

quando não há vaga alguma que possa ser disponibilizada. Os profissionais afirmam que 

são coagidos a assim proceder sob pena de serem presos
31

. 

Com esse cenário é possível indagar se de fato a judicialização trará um 

resultado satisfatório, em outras palavras, se terá seu efeito pleno — a satisfação da 

pretensão inicial do litigante. Basta observar o exemplo acima. Se o litigante almeja 

uma vaga em leito que não existe, por mais que ele ganhe, não terá sua pretensão 

sanada, já que não existem leitos, sob pena de ter que sacrificar outro paciente para que 

o litigante tenha acesso ao leito. Hipótese inadmissível. 

A execução forçada das decisões judiciais em matéria de saúde acaba por 

fomentar verdadeiras aberrações jurídica, tais como o arresto de contas públicas para 

custear os tratamentos do paciente. O arresto de constas púbicas é uma prática muito 

utilizada do dia-a-dia forense, especialmente na realidade da Defensoria Pública. 

Nesse sentido, destaca-se o depoimento da Dra. Marina Beatriz Marques da 

Silva Oliveira, Defensora Pública titulas das 1ª e 2ª Varas Cíveis de Niterói/RJ, colhido 

pelo autor. Segundo a Dra. Marina, o arresto não deveria ser praticado por se tratar de 

um total absurdo, porém é a única maneira de ela garantir o tratamento ao assistido que 

busca os serviços da Defensoria Pública. 

Outro agravante demonstrado no decorrer da pesquisa, é que grande parte das 

pessoas não conhecem seu próprio direito. Em questionário realizado pela internet
32

, 

que contou com 46 respostas, ficou demonstrado que 60,9% das pessoas não sabem o 

que é mínimo existencial, conforme gráfico abaixo retirado diretamente da pesquisa:  
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Por isso, indaga-se: de que adianta apenas recorrer cegamente ao judiciário se 

os litigantes não possuem conhecimento básico de seus direitos constitucionais? De que 

forma a população irá cobrar seus direitos de seus governantes de forma eficaz sem 

conhecê-los? A judicialização pode se mostrar eficaz ao curto prazo, mas ao longo 

prazo não apresenta uma solução duradoura, como devem ser a políticas públicas. 

De fato, alguns pontos dessas críticas têm seu mérito e devem ser levados em 

consideração, com destaque à falta de saber técnico dos magistrados para solucionar tais 

contentas e a falta de conhecimento da população sobre seus próprios direitos. Todavia, 

apesar do direito à saúde ter que ser efetivado por meio de políticas públicas, a 

aplicação precisa ser imediata, não havendo brechas para morosidade do Estado em 

formular meios para a concretização desse direito. Muita atenção. Trata-se aqui de 

direito à saúde, ou seja, direito à vida — bem jurídico maior, que não pode ser jogado à 

sorte.  

Por fim, tendo em vista que demandas sociais não são questões esporádicas, 

mas algo perene, que deve enfrentado pela Administração constantemente, é imperioso 

reformular as estruturas orçamentárias do país. A ausência de recursos não pode, sob 

hipótese alguma, ser utilizada como subterfúgio para justificar a omissão do Estado 

quando este não formula as políticas públicas adequadas, ou não cumpre as já 

existentes. Ressalta-se que, antes de questões econômicas, deve sempre prevalecer a 

dignidade da pessoa humana, aqui tratada na figura do próprio “mínimo existencial”. 
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3. CAPÍTULO III — O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMO MANEIRA 

DE GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E SEUS DESAFIOS 

 

3.1 Sistema Único de Saúde: conceito, objetivo, princípios constitucionais e 

diretrizes. 

Como visto, a Constituição Federal reconhece, ao mesmo tempo, a saúde como 

direito de todos e confere ao Estado a responsabilidade de organizar um conjunto de 

ações e serviços públicos de saúde, que devem ser capazes de reduzir riscos de doenças 

e demais agravos à saúde da coletividade. 

Nesta seara, o principal meio que o Estado tem para garantir a saúde da 

população é o SUS. Esse sistema consiste em uma garantia constitucional do direito à 

saúde, reunindo tanto elementos jurídicos, quanto administrativos e financeiros. 

Trata-se de um sistema composto por um conjunto de instituições responsáveis 

pela execução de ações e serviços públicos de saúde. É um sistema, portanto, que 

harmoniza e integra ações desenvolvidas por diversas entidades públicas pelo país. 

Nesse sentido, o SUS é uma instituição jurídica de caráter estratégico e indispensável ao 

direito sanitário pátrio, sendo a principal garantia do direito à saúde no brasil.  

O SUS tem sua previsão constitucional dada pelo artigo 198 da Magna Carta, 

tendo como objetivo a redução dos riscos de doenças e outros agravos à saúde, bem 

como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Além disso, a Lei 

8.080 de 1990, em seu artigo 5º, define com maior especificidade os objetivos o SUS, 

vejamos: 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 

saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 

econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 
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Percebe-se, então, que o papel do SUS é primordial no atendimento básico da 

prevenção de doenças e enfermidades, por ser responsável não só pelo tratamento, mas 

também pela elaboração de políticas sanitárias. 

Os maiores responsáveis pela organização e execução das atividades exercidas 

pelo SUS são, portanto, os órgãos do Poder Executivo — a administração pública em 

seu sentido amplo. Por isso, para auxiliar tais órgãos do administrador público o 

legislador inseriu tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.080/90 (Lei Orgânica 

da Saúde — LOS) princípios que norteiam e dão o molde básico ao funcionamento do 

Sistema Único de Saúde. 

Tais princípios são o alicerce do sistema aqui estudado, sendo que as diretrizes 

são o contorno do sistema — as quais serão apresentadas mais a frente. 

Em primeiro lugar, destaca-se o artigo 196 da Constituição Federal. Segundo 

esse dispositivo constitucional, o Estado deve garantir o acesso universal e igualitário à 

saúde. Ou seja, o artigo 196 da CF nos entrega o princípio da universalidade. 

“Isso significa dizer que as ações e serviços públicos de saúde, realizados 

portanto no âmbito do SUS, devem ser acessíveis a todos que deles necessitarem 

ser fornecidos de forma igual e equitativa. De tais princípios decorre que as 

ações e serviços de saúde devem ser prestados sem discriminação de qualquer 

natureza e gratuitamente, para que o acesso seja efetivamente universal.” 
33

 

Em segundo lugar, temos o princípio da regionalização, um princípio de 

organização do sistema que pretende conferir ao mesmo maior efetividade. Trata-se do 

fenômeno da descentralização do Estado na prestação dos serviços públicos de saúde, 

ou seja, é uma forma de desconcentrar a responsabilidade pela concretização das ações e 

serviços de saúde, distribuindo-as entre a União, os estados e municípios. 

Segundo esse princípio, temos que a organização do SUS é fundada na 

cooperação entre os diversos entes federativos que compões o país, para que juntos se 

esforcem na efetivação do devido funcionamento do sistema. Sobre o tema, escreve 

Maria Sylvia, verbis: 

“A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce 

atribuições próprias que não decorrem do ente central; é a situação dos 

Estados-membros da federação e, no Brasil, também dos Municípios. Cada um 

desses entes locais detém competência legislativa própria que não decorre da 
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União nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria 

Constituição Federal” 
34

 

Em suma, a descentralização do SUS se dá de duas formas: (i) pela 

descentralização política, através da qual se estabelece os níveis de competência de cada 

ente federativo
35

; e (ii) pela regionalização, que promove maior eficácia e eficiência no 

desenvolvimento das ações e serviços públicos
36

. 

Ademais, traz à baia a Norma Operacional Básica do SUS, aprovada pela 

Portaria GM/MS nº 2.203, de 5 de novembro de 1996, e a Norma Operacional da 

Assistência à Saúde, aprovada pela Portaria GM nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. 

Tais normas são de grande importância no direito sanitário brasileiro, pois traduzem o 

pacto entre a União, os Estados e os Municípios pela efetivação do direito à saúde no 

Brasil
37

. Em outras palavras, essas normas são a materialização do princípio da 

descentralização, aqui exposto. 

Enfim, as diretrizes do Sistema Único de Saúde são basicamente três, a saber: 

(i) descentralização com direção única em cada esfera do governo; (ii) integralidade; e 

(iii) participação da comunidade. Tais diretrizes estão elencadas nos incisos do artigo 

198 da Carta da República, que se consigna abaixo colacionado, verbis: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

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

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

A primeira diretriz se traduz como decorrência direta do princípio da 

descentralização já exposto. Trata-se de um meio através do qual cada ente federativo 

deve se capacitar para que assim execute as atribuições de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. 

                                                           
34

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zenella. Parcerias na Administração Pública, 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. 

pp. 50-51 
35

 Conforme estabelecido no artigo 23, II, da Constituição Federal. 
36

 Conforme colocado no artigo 10, da Lei Orgânica da Saúde. 
37

 No contento, destaca-se a primeira frase da introdução da Norma Operacional da Assistência à Saúde, 

qual seja: A presente Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOAS-SUS 01/02 resulta do 

contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o aprimoramento do Sistema 

Único de Saúde. 



43 
 

Essa diretriz decorre do artigo 198, II, da CF, sendo que foi reforçada pelo 

artigo 7º, IX, da LOS
38

. 

Já a segunda diretriz, ora prevista no inciso II, do artigo 198 da CF
39

, diz 

respeito à integralidade de tratamento. Essa diretriz é um importante instrumento de 

defesa do cidadão contra omissões do Estado, já que este é obrigado a oferecer o acesso 

integral a saúde, contando desde a preventiva até o tratamento de doenças que não 

puderam ser prevenidas.  

Ou seja, pela diretriz da integralidade, sempre que houver uma pessoa doente, 

caberá ao Estado fornecer o tratamento. Não obstante, sempre será responsabilidade do 

Estado a criação e aplicação de políticas preventivas, tais como: saneamento básico, 

campanhas de vacinação, exames preventivos etc. 

Por fim, a terceira e última diretriz diz respeito à participação da comunidade. 

Prevista no inciso III, do artigo 198, da CF, essa diretriz obriga o Estado a através de 

políticas públicas a participação da sociedade na construção de políticas públicas de 

saúde. 

Essa aproximação entre a administração pública e a população deve ser feita 

através de mecanismos de participação. Nesse sentido, destaca-se aqui a Lei 8.142/90, 

que criou duas instituições jurídicas nesses moldes, que institucionalizam a participação 

da sociedade no processo de construção e concretização de ações a serviços de saúde. 

Feita essa explanação sobre em que consiste o Sistema Único de Saúde, é 

possível passar para a discussão sobre como esse sistema se mantém. Afinal, para se 

manter um sistema tão vasto e complexo como essa, a fim de garantir que o mesmo 

cumpra todos os princípios e diretrizes acima elencados, é necessário um gigantesco 

financiamento, o que passa a se demonstrar. Com isso, pretende-se também já se 

demonstrar o primeiro grande desafio da efetivação do direito à saúde no Brasil: o 

desafio financeiro-orçamentário. 

                                                           

38
 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: IX - descentralização 

político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos 

serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

39
 Também elencada nos incisos I e II do artigo 7º, da Lei 8.080/90. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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3.2 Fundos orçamentários da saúde no Brasil: como se mantém o SUS 

De início, a base financeira responsável pelo financiamento do sistema seria o 

orçamento de seguridade social (OSS), custeado com contribuições sociais. No entanto, 

esse modelo de financiamento nunca logrou êxito, pois como condição prévia ao 

programa de estabilização do Plano Real, diversas receitas vinculadas ao OSS foram 

desvinculadas em decorrência do Fundo Social de Emergência (FSE), que 

posteriormente se transformou no Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). 

Em 1988, quando foi criado, o OSS previa como suas principais fontes de 

financiamento a contribuição sobre folha de pagamento, a contribuição sobre o lucro 

líquido empresarial, a contribuição para o financiamento do investimento social e 

demais fontes de natureza complementar.  

Todavia, o OSS financiava diversas políticas de previdência, saúde e 

assistência social e, na década de 1990, ocorreu a especialização das fontes de 

financiamento. Assim, a contribuição sobre a folha de pagamento passou a ser destinada 

à previdência social; a contribuição para o investimento social, à assistência; e a 

contribuição incidente sobre o lucro líquido, passou a ser destinada à saúde. 

Apenas no ano de 1993, a partir da criação do imposto provisório sobre 

movimentação financeira (IPMF), o qual, em 1996, deu origem à famigerada CPMF, o 

setor da saúde conseguiu ter uma fonte estável de financiamento, apenas de não se tratar 

de uma fonte exclusiva. 

Já em 2007, com a extinção da CPMF, ocorreu o rearranjo das fontes de 

financiamento da saúde. Para que fosse possível balancear as perdas financeiras sofridas 

com o fim da CPMF, ocorreu o aumento de algumas alíquotas, tais como a do imposto 

sobre operações financeiras (IOF) a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). 

Esse aumento de impostos associado ao desempenho econômico favorável de 2008 

foram muito benéficos ao financiamento do setor da saúde pública no Brasil a nível 

Federal. 

Porém, a Emenda Constitucional nº 29 de 2000 aumentou a responsabilidade 

dos estados e municípios no que se refere ao financiamento da saúde. Com a criação das 
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vinculações entre esses entes federativos, conforme já explicado anteriormente, houve 

também a vinculação das receitas dos mesmos ao financiamento da saúde, por óbvio. 

Tratou-se de medida totalmente necessária. Aliás, com a descentralização da 

administração e concretização do Sistema Único de Saúde, os estados e municípios 

tinham que passar a contribuir financeiramente com o processo. Com isso, o Ministério 

da Saúde passou a atuar como espécie de órgão de repasse de recursos, investimentos e 

incentivos de desenvolvimento e implementação de políticas de saúde. Sobre a 

conjuntura gerada pela Emenda Constitucional, destaca-se: 

“A EC no 29/2000 prevê que os estados e os municípios determinem 12% e 15%, 
respectivamente, de suas receitas próprias para a saúde, enquanto a União 
deveria destinar o gasto realizado no ano anterior, corrigido pela variação 
nominal do produto interno bruto (PIB). Com essa emenda, os gastos com saúde 
estabilizaram-se em relação ao PIB. As mudanças introduzidas tiveram forte 
impacto na composição do financiamento público entre as três esferas de 
governo, observando-se crescimento da importância dos gastos estaduais e 
municipais, em detrimento do gasto federal: de 1990 a 2015, a participação do 
governo federal nos gastos públicos caiu de 72,7% para 43%. Atualmente, este 
responde por 43%, enquanto estados e municípios contribuem, 
respectivamente, com 26% e 31%. O aumento da participação dos níveis 
subnacionais ocorreu devido às regras da EC no 29/2000, uma vez que estados e 
municípios aplicavam, em média, percentuais inferiores ao mínimo estabelecido, 
e a União somente cumpriu a regra mínima, mantendo em níveis relativamente 
estáveis a participação dos gastos federais no PIB.” 

40
 

Por conta disso, as principais fontes de financiamento dos estados passaram a 

ser o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e as transferências do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE). Já as fontes dos municípios passaram a ser o 

ICMS, assim como nos estados, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o 

imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). 

Para fins de ilustração, segue abaixo um trecho do “Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária” do município de Niterói. Neste, encontramos demonstrativo 

das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde do 4º bimestre de 2018. 

Vejamos: 
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 ANDREDE, Mônica Viegas; NORONHA, Kenya; DE SÁ, Edvaldo Batista; PIOLA, Sergio; VIEIRA, 

Fabiola Sulpino; VIEIRA, Roberta da Silva; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá e. Desafios do Sistema 

de Saúde Brasileiro, in. Desafios da Nação: artigos de apoio. UFMG. 2018. pp. 368/369. 
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Com esses dados, é possível reparar que a maior parte da receita para gastos 

com saúde do município em tela dentro do período demonstrado proveio da arrecadação 

de IPTU e, em segundo lugar, dos repasses constitucionais da União. 

Os gastos acima descritos são considerados como “gastos públicos”, sendo 

definidos nos artigos 5º e 6º da LOS como sendo aqueles destinados a promover, 

proteger e recuperar a saúde das pessoas. 

Como se disse, esses gastos provem de diversos níveis da administração 

pública — federal, estadual e municipal. Nesse sentido, é impossível passar por essa 

discussão sem que se toque no atual tema da Emenda Constitucional nº 95 de 2016, 

popularmente conhecida como a “PEC do teto de gastos”. 

Nesse sentido, por mais que a Emenda Constitucional nº 95/16 em si não seja o 

objeto principal da discussão proposta neste trabalho, é fundamental para a discussão 

devido aos seus efeitos e por ser extremamente atual. 

Em linhas gerais, a EC 95 impõe um limite aos gastos públicos — coloca um 

“teto” aos gastos. Esta foi editada sob o fervor da crise econômica que assolou os 

governos Dilma, Temer e ainda paira sobre o país. 
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 Dados obtidos pelo portal eletrônico da Secretaria de Fazenda do Município de Niterói, disponível em: 

http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/relatorios-fiscais/. Acessado em 10/11/2018. 
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Fato é que a Emenda Constitucional em tela afetará os gastos públicos por 20 

anos e assim, incontestavelmente, influenciará no financiamento das ações, políticas e 

serviços de saúde públicos, que atendem tantas e tantas pessoas todos os dias, as quais 

não têm outra opção a não tem os hospitais e clínicas públicas.  

Por isso, a Emenda Constitucional 95 de 2016 configura mais um desafio de 

caráter econômico para a efetivação do direito à saúde no Brasil, por impor um limite 

orçamentário à realização desse direito. 

Ocorre que, com se vem dizendo no decorrer deste estudo, tais desafios 

econômicos, geralmente englobados no escopo da reserva do possível, não podem, sob 

hipótese alguma, ser limitadores definitivos ao direito à saúde. A aprovação da lei 

orçamentária pelo Legislativo confere ao Executivo a discricionariedade de dispor dos 

recursos de acordo com as políticas de governo. Entretanto, tendo sempre como norte os 

princípios constitucionais do SUS, bem como o fato de que a Constituição da Republica 

afirma que o direito à saúde é um dever estatal, tal liberdade do Poder Executivo ao 

alocar os recursos (o que já faz muito mal, quando o faz) deve ser balizada, o que tem 

sido feito pelo Judiciário. 

Nesse sentido, muitos têm criticado a judicialização das questões de saúde, sob 

o argumento de que as decisões judiciais interferem no orçamento público já aprovado, 

a fim de atender uma demanda específica desse ou daquele judicante. Todavia, como se 

disse e se repete, a saúde é um dever precípuo do Estado, por isso o cidadão não pode 

ser prejudicado por falta de gerência da verba pública. 

Entre a saúde do indivíduo e o equilíbrio orçamentário do governo, o Judiciário 

deve, sem sombra de dúvidas, optar pelo primeiro. Afinal, a vida é e sempre será o 

maior bem jurídico tutelado pelo Direito. 

É dever, portanto, da administração pública realizar a organização do 

orçamento de forma democrática, para que seja possível garantir ao cidadão não só o 

direito a tratamentos, medicamentos, consultas médicas etc, mas também para que se 

possa legitimar o sistema. 

Com efeito, existem outros desafios à plena efetivação do direito à saúde que 

fogem do escopo econômico. Tais desafio serão melhor estudados no item que se segue. 
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3.3 Os desafios para a efetivação do direito à saúde no Brasil 

Neste ponto do estudo, serão abordados os problemas que o SUS enfrenta para 

que seja efetivado o direito à saúde no Brasil e, consequentemente, os desafios de se 

garantir uma das facetas do mínimo existencial.  

Como se viu até então, a reserva do possível é a principal barreira econômica 

imposta à efetivação do direito à saúde e, consequentemente, do mínimo existencial, 

sendo que esse limitador atua diariamente no caminhar do Sistema Único de Saúde. 

Entretanto, existem outros empecilhos que colaboram com as dificuldades 

encontradas por aqueles responsáveis pela concretização do sistema de garantia à saúde. 

É nesse ponto que essa parte do presente estudo objetivará seu foco. 

Nesse sentido, serão analisados a seguir três desafios de cunho não econômico 

que estão presentes na realidade do SUS, quais sejam: (i) desafios políticos; (ii) desafios 

administrativos; e (iii) desafios jurídicos. Vejamos. 

Conforme visto, com a constitucionalização do direito à saúde, que passou a se 

configurar como direito social e, portanto, um direito fundamental, a efetivação desse 

direito passou a ser de obrigação do Estado — devendo ser disponibilizada a todos. 

Ocorre que, como todas as demais políticas de Estado, a saúde pública enfrenta 

problemas inerentes à sua natureza de política pública. Embora o SUS seja muito bem 

organizado e se trate de importantíssima e indispensável ferramenta para a garantia ao 

direito à saúde no país, conforme foi visto acima, várias questões envolvendo o sistema 

acabam desembocando no Judiciário, muito por conta dos desafios enfrentados pela 

administração pública enquanto essa realiza suas políticas. 

Com efeito, a partir do momento que o Judiciário é chamado, cada vez mais 

frequentemente, para solucionar tais demandas, os demais poderes — Legislativo e 

Executivo — se veem mais e mais coagidos a se movimentarem, a fim de moldarem 

novas políticas que harmonizar a realidade da sociedade com as necessidades da 

população. 
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Inicialmente, essa necessidade de articulação para reestabelecer a harmonia 

social traz consigo o primeiro desafio acima citado, o político. Os desafios políticos 

enfrentados pela efetivação ao direito à saúde no Brasil podem ser divididos em três. 

O primeiro desafio político se relaciona ao próprio financiamento do sistema, 

não devendo ser confundido com a reserva do possível no seu sentido mais amplo já 

apresentado.  

O financiamento do SUS foi modificado pela Emenda Constitucional nº 29 de 

2000, que alterou o artigo 198 da Constituição Federal. Com isso, a obrigação de 

financiamento do SUS passou a ser tanto da União, quanto dos estados e municípios.  

Entretanto, o artigo 198 carece de regulamentação específica, sendo, 

atualmente, regido pelo artigo 77 da ADCT. Assim, o primeiro desafio político faz 

referência à aprovação de uma lei específica que regule o financiamento do SUS de 

forma efetiva, bem como que faça com que os fundos de saúde das unidades federativas 

funcionem de acordo com as regras dispostas na Lei nº 8.142/90, pois existem muitos 

entes da federação que não possuem um fundo específico para saúde. Sob a visão dos 

professores da UFMG:  

“Diversos elementos explicam as dificuldades para a organização 

regional do SUS, mas chamam atenção os aspectos relacionados à 

capacidade dos gestores para implementar esse processo. Entre estes, 

sobressaem-se a descontinuidade política, a fragilidade técnica e a alta 

rotatividade de secretários nos municípios, assim como as fragilidades 

estrutural e técnica das secretarias estaduais de saúde. Destacam-se 

ainda a dificuldade de os colegiados regionais em superar os interesses 

eleitorais, clientelistas e corporativos presentes na cultura política 

municipal; a incapacidade para regular o setor privado contratado, seja 

para a gestão ou prestação de serviço; a fragilidade dos instrumentos 

jurídicos para garantia das pactuações; e a dificuldade de regulação dos 

fluxos regionais.” 
42 

O segundo desafio político se relaciona com o modelo a ser adotado pelo SUS 

para que o sistema realize a prestação dos serviços preconizados em seus princípios e 

diretrizes. 

É necessário observar que, embora a Lei nº 8.080/90 seja bastante clara que o 

SUS deve promover ações e serviços, doravante prestados pela administração pública 

                                                           
42

 Idem, p. 371. 
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direta ou indireta, há um grande movimento no país de terceirização e privatização de 

diversos sistemas públicos, sendo que a saúde não foge dessa tendência. 

Veja. Não se opõe aqui à atuação de entes privados na saúde. A iniciativa 

privada se mostra muitas vezes mais eficiente e célere que o poder público, respondendo 

as necessidades apresentadas de forma mais satisfatória. Todavia, o SUS como política 

pública de saúde e garantia desse importante direito deve ter uma política coesa e 

ordenada. A fragmentação do sistema em diversos núcleos de atuação, sendo uma 

porcentagem regida pela iniciativa privada e outra pelo poder público pode enfraquecer 

o sistema. Nesse sentido, critica Vander Lima de Góis: 

“Como se entende, a saúde já não esta centrada na terra dos adultos ou 

crianças e dos pobres ou ricos, mas projetada no universo dos direitos do ser 

humano, sujeitos iguais em dignidade e direitos. Deve-se fazer a luta pelo 

Direito contra todas as intenções perversas na deformada omissão à saúde. Os 

hospitais públicos não devem se transformar em patrimônio de uma minoria com 

a maquiagem de um processo de privatização e terceirização que garantirá mais 

eficiência e produtividade para a saúde; como se a saúde fosse uma mercadoria 

e os seres humanos objetos, robôs, recursos. O paradigma ora exposto não é o 

de acesso, eficiência; mas sim, de qual saúde estamos falando e do nível de 

qualidade da saúde “parcialmente” garantida. Atualmente 39 milhões de 

pessoas possuem algum plano de saúde e assistência médica no Brasil, um em 

cada cinco brasileiros, revista Veja, maio de 2008; Pergunta-se: esta garantia 

defendida pelos planos de saúde privada é uma garantia real de uma saúde de 

qualidade, 12 ou mais uma falácia neoliberal? O IDEC (Instituto de defesa do 

consumidor) registrou no ano de 2007 que as maiores reclamações dos 

consumidores do Brasil giravam em torno da saúde privada. Vê-se que há uma 

contradição entre o que nos é imposto e o que realmente a realidade nos 

demonstra.”
43

 

Já o terceiro e último desafio político que se opõe à efetivação do direito à 

saúde pelo SUS se traduz na articulação entre os entes federativos, que deve se dar de 

forma eficiente.  

Conforme ficou exaustivamente demonstrado acima, é responsabilidade da 

União, dos estados e dos municípios garantir à população o acesso à saúde gratuita e de 

qualidade. Contudo, se essa atuação não for feita de forma conjunta e harmônica o 

sistema falha.  
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 GÓIS, Vander Lima de. Desafios na Efetivação do Direito à Saúde Fundado no Paradigma da Dignidade 
Humana. pp. 11/12. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Desafios.pdf>. Acessado 
em 08/12/2018. 
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Como forma de ilustrar o que se diz aqui, basta observar a recente epidemia de 

febre amarela ocorrida no país ocorrida entre os anos de 2017 e 2018. Tratou-se do surto 

mais letal dessa doença deste 1980
44

.  

Nessa ocasião, a contenção do surto somente foi possível através da articulação 

entre os governos federal, estadual e municipal, que promoveram largas campanhas de 

tratamento e, principalmente, vacinação da população — campanhas essas que foram 

feitas pelo SUS em grande parte. Com isso, ficou demonstrado na prática que a 

harmonização entre as diversas camadas do governo é indispensável para que as 

engrenagens do sistema funcionem. 

Em segundo ponto, a efetivação do direito à saúde no Brasil enfrenta o desafio 

administrativo. Esse desafio diz respeito à articulação entre os diversos serviços de 

atenção e vigilância à saúde e a realização de políticas intersetoriais que sirvam como 

amalgama entre as várias ações e, principalmente, os serviços prestados pelo SUS.  

Com efeito, é necessário haver uma efetiva coordenação administrativa, para 

que sistema funcione de forma coesa e eficaz. a articulação entre os diversos órgão 

estatais é imprescindível para se tratar adequadamente os fatores determinantes e 

condicionantes de saúde, conforme previsto no artigo 3º da Lei 8.080/90
45

. 

Sobre o tema, colaciona-se o dito por Aith: 

“A atual legislação que regula o tema da vigilância em saúde no país é 

extremamente fragmentada – temos uma lei para o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (Lei nº 9.782/99); outra para o Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica (Lei nº 6.259/75); e vários dispositivos legais, 

espalhados em legislação esparsa, sobre vigilância ambiental, aí incluído o 

ambiente de trabalho (Lei nº 8.080/90, decretos e portarias). Ou seja, até no 

âmbito da vigilância em saúde há um descompasso administrativo, que se reflete 

no direito sanitário – ou é reflexo dele. Uma das perspectivas de avanço do 

direito sanitário brasileiro, que harmonize todas essas ‘vigilâncias’ e preveja a 

necessária integração entre a vigilância em saúde e os serviços de atenção à 

saúde, inclusive a rede de laboratórios públicos de saúde.” 
46
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 Sobre o tema: “Surto de febre amarela já é o mais letal desde 1980. E agora?”, disponível em: 

<https://saude.abril.com.br/medicina/surto-de-febre-amarela-ja-e-o-mais-mortal-desde-1980-e-agora/>. 

Último acesso em 15/11/2018. 
45

 Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

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

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

econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 

no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental 

e social. 

46
 Idem, p. 227. 
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Em terceiro lugar, os desafios jurídicos que se opõem ao direito à saúde e sua 

concretização na realidade brasileira. Dentre esses desafios, podemos destacar 

basicamente três. 

O primeiro é a grande quantidade de leis, decretos, resoluções e portarias 

formuladas pelos mais diversos órgãos e demais textos legais que regem a matéria. 

Trata-se de uma gama enorme e muitas vezes contraditória e desconexa de normas que 

pretende regulamentar esse tão delicado setor. 

No ordenamento jurídico pátrio há leis que foram aprovadas antes mesmo do 

surgimento do SUS e, mesmo assim, interferem no seu funcionamento, bem como 

existem diversas leis que surgiram após o a criação do sistema, o que pode gerar 

situações de conflito normativo. 

A quantidade de normas é simplesmente insana. Isso traz à matéria uma 

complexidade jurídica monstruosa, o que não poderia acontecer sob hipótese alguma 

devido à delicadeza do assunto. Além disso, outro agravante é a linguagem 

excessivamente técnica das normas em comento, o que dificulta a atuação dos 

profissionais e afasta ainda mais o cidadão comum do conhecimento de seus próprios 

direitos. 

Como segundo ponto, traz-se à baia a necessidade de maior participação 

popular na edição e organização das leis. Trata-se, portanto, de uma possível maneira de 

se reduzir o abismo entre a complexidade legal que regula a matéria, ora exposta acima, 

e o cidadão, bem como o déficit democrático do processo.  

Nesse contexto, vale mencionar que a Lei 8.142/90 trazem seu texto alguns 

mecanismos de participação popular, tratando mais especificamente “sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde”, conforme 

seu preâmbulo. Contudo, tais medidas ainda não são aplicadas em sua plenitude, o que 

faz com que haja um seríssimo déficit democrático no processo. 

Enfim, o terceiro desafio jurídico consiste na necessidade de atualização 

legislativa, pois as leis vigentes no país acerca da matéria são, em grande parte, muito 

antigas — algumas delas antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988 e 

mesmo antes do surgimento do SUS, como dito acima. 
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Os avanços médicos, farmacológicos e terapêuticos nos últimos anos são 

estrondosos. Assim, é necessário deixar de lado algumas velhas normas jurídicas, que 

não servem mais para regular os procedimentos de saúde, e partir para novas e 

atualizadas diretrizes mais condizentes com a realidade moderna. 

 

CONCLUÇÃO 

Ante o exposto, é possível passar para a conclusão acerca de toda a reflexão 

exposta acima.  

O presente trabalho teve como intuito principal apresentar as dificuldades 

enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde ao garantir o direito à saúde, ora preconizado 

tanto na Constituição Federal, quanto em diversas leis infraconstitucionais. 

Para tal, se utilizou o conflito existente entre a reserva do possível e o mínimo 

existencial para se demonstrar um dos principais empecilhos interpostos à efetivação do 

direito aqui em voga, bem como se apresentou o direito à saúde como sendo um direito 

social e, portanto, um direito fundamental constitucionalmente garantido. 

Nessa esteira, se preconizou durante todo o estudo frisar da maneira mais 

enfática possível que a garantia desse direito é uma obrigação do Estado, por força de 

norma constitucional. Trata-se de um dever estatal do qual este não pode se esquivar, 

sob pena de que a administração pública coloque em xeque a própria dignidade da 

pessoa humana principalmente daqueles que dependem dos serviços prestados pelo 

poder público, tanto direta quando indiretamente. 

Observa-se que toda essa discussão aqui tecida diz respeito a um dos direitos 

mais importantes dentre os tutelados pelo Direito pátrio, através do qual se garante o 

bem jurídico mais sensível e importante dentre os abarcados pelo Direito: a vida. 

Portanto, a importância e a sensibilidade intrínsecas ao mínimo existencial e 

como este é garantido pelo acesso ao direito à saúde não permitem que o Estado tenha 

qualquer discricionariedade em suprir ou não as necessidades inerentes a esse direito. 

Consequentemente, o SUS, ferramenta garantidora desse direito, deve ser visto como 

total prioridade para qualquer investimento estatal. 
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Veja. Não se faz qualquer outra política pública sem que a população tenha 

acesso à saúde de qualidade. Não há como se conceber qualquer outro investimento 

público enquanto o mínimo de saúde não é fornecido, enquanto pessoas morrem em 

filas obscenas para receber uma mera transfusão de sangue ou um medicamento básico. 

Conforme salientado acima, foi realizada uma entrevista com a da Dra. Marina 

Beatriz Marques da Silva Oliveira, Defensora Pública titular das 1ª e 2ª Varas Cíveis de 

Niterói/RJ. Na referida ocasião, a Dra. Marina compartilhou um caso que, para ela, 

restou emblemático. 

Tratou-se de uma mulher diabética que há anos usa os serviços da Defensoria 

Pública para obtenção de insulina. Ocorre que hoje essa pessoa precisa usar bomba de 

infusão de insulina, pois durante os anos não teve acesso ao tratamento adequado para 

seu caso clínico. Segundo a defensora, o processo dessa mulher, que se arrasta desde 

2007, contém mais de um laudo médico constatando que a morosidade no fornecimento 

do medicamento à litigante agrava muito o seu quadro, sendo que, caso ela fizesse o 

tratamento de forma correta desde o início a medida drástica de se usar a bomba não 

seria necessária. 

Esse é apenas um dos casos de muitos que acontecem por todo o país. 

Tratam-se, em grande parte, de casos envolvendo medicamentos e tratamento 

básicos e de uso crônico. Para tal, bastaria que a administração pública tivesse vontade 

política para gerir o sistema de forma satisfatória. Entretanto, não é dessa forma que as 

coisas funcionam. Uma lástima. 

Por conta disso, muitos acabam recorrendo ao Judiciário, que acaba atuando 

desde as instâncias de piso até os tribunais superiores, como uma forma de garantidor 

desse direito tão importante. A judicialização da saúde acaba sendo a única opção para 

aqueles que veem seu direito básico de acesso ao mínimo existencial violado pela 

ingerência e/ou omissão estatal, que lança mão da reserva do possível como forma de se 

desincumbir da responsabilidade de forma totalmente discricionária. 

Ademais, como se viu, não são apenas limitações orçamentárias que impõem 

barreias à efetivação do direito à saúde. Limitações, políticas, administrativas e, até 

mesmo, jurídicas são extremamente presentes. Assim, não apenas uma nova maneira de 

se gerir os recursos públicos é necessária, mas também são necessárias novas formas 
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democráticas de se pensar em leis para regular o setor, formas mais eficientes de se 

garantir a participação do indivíduo na tomada de decisões etc.  

É irremediável ter sempre em mente quando se trata desse assunto que os 

serviços em tela são mantidos com o dinheiro dos contribuintes — ora arrecadado por 

meio de impostos. Por isso, nada mais lógico e justo do que o contribuinte atuar de 

forma protagonista no processo de garantia do seu próprio direito fundamental, tendo 

assim garantido o seu mínimo existencial. 
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