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RESUMO 

 

O presente trabalho visa fomentar uma análise do direito à saúde no Brasil, destacando-se a 

sua importância como direito fundamental social e a necessidade de ser efetivado pelo Estado, 

de maneira a cumprir o ordenamento constitucional, o qual traz a previsão daquele como um 

direito de todos, constituindo-se dever do Estado promovê-lo por meio de políticas sociais e 

econômicas. Dessa forma, demonstra-se em qual contexto figura o direito à saúde no tocante 

aos direitos fundamentais, com a apresentação de um breve histórico acerca da evolução desse 

importante direito social, inclusive, de que forma a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

se mostra como meio de instrumentalizá-lo. Ocorre que, por vezes, o Poder Público se 

mantém inerte quanto à concretização dos direitos fundamentais, em especial, em relação ao 

direito ora em debate, levando a população a recorrer ao Poder Judiciário, na tentativa de ser 

determinado por ele à Administração Pública a devida realização das respectivas políticas 

públicas. Tal providência se mostra necessária para assegurar a observância do “mínimo 

existencial” de cada cidadão, intimamente ligado ao Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, não havendo que se falar na 

alegação do Estado de falta de recursos econômicos nos cofres públicos, consubstanciada na 

“reserva do possível”, muito menos na violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois, 

antes de qualquer interesse secundário do Poder Público, está o direito à vida, do qual a saúde 

é elemento integrante. Em tempo, explicitam-se os parâmetros para essa judicialização do 

direito à saúde, com base nas conclusões obtidas no julgamento da Suspensão de Tutela 

Antecipada nº 175, evitando-se exageros nas decisões proferidas, bem como a exacerbação de 

demandas sem fundamento lógico-legal. Em que pese as determinações judiciais nessa esteira, 

pode o Estado permanecer omisso, defendendo-se como forma de repelir tal conduta a 

possibilidade da adoção da medida do sequestro de verbas públicas para forçá-lo a efetivar, 

realmente, o referido direito fundamental, destacando-se, por fim, o entendimento da doutrina 

e dos Tribunais Pátrios, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, quanto ao tema em debate. 

 

Palavras-chave: Saúde; Direito Fundamental; Sequestro; Verbas Públicas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to promote an analysis of the right to health in Brazil, stressing its 

importance as a fundamental right and its need to be put into effect by the State to fulfill the 

constitutional order, which foresees that this is a common right, being a State duty to promote 

it through social and economic policies. Therefore, in relation to fundamental rights, it is 

shown in which context the right to health is applied, presenting a brief story about the 

evolution of this important social right, including the (“Sistema Unificado de Saúde”) 

Brazilian Unified Health System’s proceedings to put it into force. For several times the 

Public Power remains inert regarding the implementation of fundamental rights, particularly 

in relation to the law under discussion, compelling the people to call upon the courts in an 

attempt to force the Public Administration to provide the proper conduct of the public 

policies. This measure seems necessary to ensure the compliance with the “minimum 

existential” for each citizen, closely linked to the Principle of the Human Dignity, one of the 

foundations of the Federative Republic of Brazil. The State’s allegation of lack of economic 

resources based on the “possible reservation” cannot be taken into account, in violation of the 

Powers Separation Principle, considering that before any interest, is the right to life, being 

health its integral element. Moreover, this work explains the parameters for legalization of the 

right to health, based on the judgment of “Adjourned of Advance Protection” no. 175 

(“Suspensão de Tutela Antecipada”), avoiding overstatements at the issued decisions, as well 

as the recrudescence of demands without logical-legal basis. Despite the court orders in this 

sense, the State may remain silent to avoid the seizure of public funds which would force it to 

effectively carry out that fundamental right, stressing finally, the understanding of doctrine 

and local courts, mainly the Supreme Court and the State Court of Rio de Janeiro, on the 

subject under discussion. 

 

Keywords: Health; Fundamental Right; Seizure; Public Funds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal, tal como é conhecida hoje, se sujeitou a diversas fases de 

transformação da sociedade, decorrentes de lutas históricas, revoluções sociais e evolução do 

pensamento humano, no exercício do seu poder de escolha e na defesa dos seus direitos 

individuais e coletivos. 

A Carta Magna fora alterada ao longo do tempo em razão das mudanças estruturais e 

ideológicas dos sistemas de governo, bem como ao passo em que os indivíduos passaram a ser 

mais exigentes quanto ao atendimento de suas necessidades. 

Cabe destacar que no período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) as garantias 

individuais e sociais sofreram grandes restrições, ou, em certos momentos, foram totalmente 

ignoradas, o que fez com que crescesse o anseio por dotar o país de uma nova Constituição, 

defensora dos valores democráticos, desejo esse que se tornou necessidade após o fim do 

referido regime de exceção e devido à redemocratização do Brasil, a partir de 1985. 

Em 5 de outubro de 1988, a atual Constituição da República Federativa do Brasil foi 

promulgada, visando restituir a democracia, outrora posta em segundo plano pelo regime 

ditatorial, objetivando dar maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a 

participação do Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direitos. 

Dentre esses direitos fundamentais, vem ganhando espaço nos mais calorosos 

debates a questão dos direitos sociais, não apenas com relação a sua eficácia mas também no 

tocante às providências possíveis no caso de omissão da Administração Pública em efetivá-

los. 

Nesse sentido, o presente objetiva precipuamente tratar do direito à saúde, encarado 

por muitos doutrinadores como um dos direitos sociais de maior destaque, face à forte ligação 

de sua essência com a própria razão de ser do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para tanto, se propõe a apresentação, primeiramente, da estrutura e do 

posicionamento dos direitos sociais dentro da Carta Magna de 1988, especialmente, na seara 

dos direitos fundamentais, destacando-se, desde já, as suas naturezas negativa, ao se falar de 

determinadas limitações impostas aos demais indivíduos e ao próprio Estado, em relação ao 

titular do referido direito, e positiva, caracterizada pelo seu cunho prestacional. 

Quando se fala em direito à saúde, fato é que a sociedade brasileira tem se deparado 

com problemas de difícil resolução. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 



11 
 

guardião máximo da Constituição Federal, na Suspensão de Tutela Antecipada (STA) nº 175
12

 

e, também, na Audiência Pública nº 4, realizada por aquela Suprema Corte em 2009, 

evidenciam que a maioria dos embates judiciais em torno do “direito à saúde” advém, 

principalmente, do fato do Estado não conseguir possibilitar o acesso universal e igualitário às 

prestações de saúde, no tocante a sua promoção e recuperação, seja pela falta de concretização 

das determinações constitucionais, por meio de leis específicas, seja pela não implementação 

de políticas públicas, sob a justificativa, muitas vezes, da ausência de recursos financeiros. 

Ora, sendo o direito à saúde objeto de necessária e fundamental proteção e 

efetividade, não poderia ser ignorado por quaisquer motivos, ante o risco não apenas 

individual, mas para toda a coletividade, todo o povo, de quem advém o “poder”
3
 e para 

quem, em regra, se destinam os direitos ora em questão. 

Ato contínuo, ainda no primeiro capítulo, será explorado aquele considerado como o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais e, consequentemente, dos direitos sociais: o 

mínimo existencial. 

Tal conceito não é fixo nem se pretende aqui endurecê-lo ou esgotar o tema. Quanto 

ao mínimo existencial, se ressaltará a sua importância como parâmetro para as prestações 

estatais positivas dos direitos constitucionalmente previstos, particularmente, os direitos 

sociais, na visão da consagrada doutrina e jurisprudência pátrias. 

De outro lado, será abordada a polêmica “reserva do possível”, constantemente 

utilizada pela Administração Pública, em suas atividades, ao permitir a fomentação de certo 

direito em detrimento de outro, ou até mesmo ao deixar de concretizar um direito sob a 

alegação de que tal conduta traria um desequilíbrio político-financeiro à estrutura da 

sociedade. 

No segundo capítulo, o direito à saúde será investigado sob um olhar mais 

minucioso, abordando-se o seu contexto histórico, a saber, do início do seu reconhecimento 

até o seu tratamento na sociedade brasileira atual. 

Ademais, verificar-se-á como a Constituição Federal de 1988 recepcionou e 

estruturou essa essencial garantia, de modo a que o Estado pudesse promovê-la em nome dos 

seus representados. 

                                                             
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STA nº 175/CE. Relator: Ministro (Presidente) Gilmar Mendes. Data da 

decisão: 18/09/2009. DJe 28/09/2009. 
2
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STA nº 175-AgR/CE, Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data da 

decisão: 17/03/2010. DJe 30/04/2010. 
3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Art. 1º. [...] 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 
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Questão de extrema relevância também é enfrentar o direito fundamental à saúde, 

ante os limítrofes instituídos pelo mínimo existencial, pela preservação da dignidade da 

pessoa humana, e pela reserva do possível. 

Neste capítulo haverá espaço, ainda, para discutir a judicialização do direito à saúde, 

firmando como polos dessa discussão os fundamentos da atuação judicial e a judicialização 

excessiva, em relação a qual existem duras críticas. 

No âmbito de um Estado Democrático de Direito, como o nosso país, existente sobre 

o amálgama entre o Estado Social e o Estado Liberal, não sendo os mais essenciais direitos 

respeitados, faz-se necessária uma intervenção do Poder Judiciário, o qual, face aos casos 

concretos, aplicará as normas e princípios de estatura constitucional, sob pena de haver 

denegação da própria tutela jurisdicional e do efetivo acesso à justiça. 

Na sociedade brasileira atual o que mais se veem são pessoas morrendo à espera de 

determinado tratamento, geralmente, inacessível à população como um todo, em razão de seu 

alto custo, filas quilométricas em busca de medicamentos que, na maior parte dos casos, 

dariam um pouco mais de conforto e, diga-se de passagem, talvez, mais alguns anos de vida e 

de dignidade aos seus usuários, assim como o sofrimento de muitas famílias para conseguir 

uma cirurgia ou internação para seus entes queridos. 

Mas o que, realmente, gera indignação é que, para conseguir lograr êxito nessas 

buscas supracitadas, o indivíduo, o qual deveria ter seu direito à saúde protegido, ante uma 

Constituição Federal que tal proteção garante, não bastasse o sofrimento da espera 

imensurável ao qual é submetido, ainda tenha que pleitear o “óbvio” perante o Poder 

Judiciário, este já assoberbado pelas inúmeras demandas a ele propostas. 

Contudo, em que pese a dramática situação anteriormente exposta, demonstrar-se-á 

que a submissão dessas questões ao Poder Judiciário não pode ser feito de qualquer maneira, 

de modo a preservar-se as próprias regras e princípios constitucionais, sendo, inclusive, 

esmiuçada, nesse momento, o julgamento da supracitada STA nº 175 pelo STF, por meio do 

qual foram estabelecidos parâmetros para a análise de casos concretos sobre esse tema. 

Nesse sentido, no âmbito da referida judicialização do direito social à saúde, deve-se 

refletir se apenas uma mera decisão judicial supriria a omissão recorrente do Estado ou se 

atitudes mais extremas seriam necessárias para obrigá-lo a cumprir os direitos previstos em 

nossa Carta Magna. 

E é exatamente essa a proposta do terceiro capítulo: apresentar o sequestro de verbas 

públicas para garantia da efetividade do direito à saúde, medida esta, talvez, não 

solucionadora de todos os problemas aqui indicados, mas, pelo menos, mitigadora destes. 
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Para tanto, haverá uma sucinta explicação acerca do instituto do sequestro judicial, 

bem como da noção de verbas públicas, não sendo excluída uma rápida abordagem sobre o 

orçamento público brasileiro. 

Nessa seara, tentar-se-á indicar o sequestro como instrumento hábil para suprir as 

omissões estatais com relação à efetividade do direito à saúde, ao passo que por ele a 

Administração Pública seria forçada a cumprir as determinações constitucionais. 

Dessa forma, vale destacar que, para incrementar o debate ora estabelecido e, quem 

sabe, ratificar a postura aqui defendida, foi realizada a coleta de decisões judiciais, referentes 

aos anos de 2014 a 2016, proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e 

pelo próprio Supremo Tribunal Federal, acerca da possibilidade da referida medida 

excepcional no tocante ao direito à saúde, tendo em vista as estruturas do orçamento público e 

o princípio da dignidade da pessoa humana, com o reflexo dessa relação na vida do indivíduo 

e da coletividade. 

Por fim, pretende-se evidenciar que, diante do não cumprimento das normas 

constitucionais, principalmente, quanto ao direito à saúde, pelo Estado, se mostra cabível, 

desde que atendidos certos requisitos e dentro de alguns limites, o sequestro de verbas 

públicas, sem que isso venha a desestabilizar a sociedade e o patrimônio público. 
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2 CAPÍTULO I - OS DIREITOS SOCIAIS NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA 

 

2.1 Os direitos sociais como direitos fundamentais 

 

Antes de aprofundar-se o estudo específico dos direitos sociais no campo dos direitos 

fundamentais, é importante frisar que estes estão indissociavelmente vinculados às noções de 

Constituição e Estado de Direito. 

Os direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos, direitos 

subjetivos públicos, direitos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou 

liberdades públicas. Essa diversidade terminológica é trazida pela própria Constituição 

Federal de 1988, ao dispor de expressões como direitos humanos (artigo 4º, inciso II), direitos 

e garantias fundamentais (Título II e artigo 5º, § 1º), direitos e liberdades constitucionais 

(artigo 5º, inciso LXXI) e direitos e garantias individuais (artigo 60, § 4º, inciso IV). 

Assim, de maneira a facilitar a compreensão do tema, será usada a expressão 

“direitos fundamentais”, por possuir maior amplitude e abarcar as demais espécies de direitos. 

É de salutar relevância dizer que os direitos fundamentais e a Constituição surgiram 

com o objetivo inicial de limitarem o poder estatal, a partir dos ideais oriundos do Iluminismo 

dos séculos XVII e XVIII, mais particularmente com o advento das constituições escritas. 

Observe-se, contudo, 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. 

Vale 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
4
. 

Nesse ideal, Alexandre de Moraes se posiciona acerca do surgimento dos referidos 

direitos: 

 

 
[...] surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde tradições 

arraigadas nas diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos 
filosóficos-jurídicos, das idéias surgidas com o cristianismo e com o direito 

natural.
5
 

 

                                                             
4
 Neste sentido, temos a clássica frase “O Estado sou eu”, proferida pelo rei francês Luís XIV (1661 a 1715), o 

qual detinha o poder absoluto, legislando, governando, administrando a justiça e comandando o exército. 
5 MORAES, Alexandre de. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 178. 
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O enfrentamento do poder absoluto dos soberanos, o reconhecimento de direitos 

naturais inerentes ao homem, bem como as consequências da disseminação das doutrinas de 

Locke, Rousseau, os liberais que lutaram pela independência americana, foram elementos 

cruciais para a fomentação das bases que mais tarde gerariam a elaboração da Declaração de 

Virgínia de 1777 e da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela 

Revolução Francesa (1789). 

A importância desse último documento é ter sido a primeira declaração de direitos e 

fonte de inspiração para outras advindas posteriormente, como a Declaração Universal dos 

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

Falando sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, cabe trazer à baila 

o seu artigo 16, o qual evidencia o já citado relacionamento entre a Constituição e os direitos 

que à sociedade deveriam ser assegurados: “A sociedade em que não esteja assegurada a 

garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição”. 

Olhando atentamente para a trajetória da sociedade, percebe-se que foram as 

evoluções vivenciadas pelos direitos e o crescimento dos problemas sociais que auxiliaram de 

sobremaneira no rompimento dos velhos valores, culminando em grandes conquistas aos 

indivíduos, como, por exemplo, os direitos fundamentais de primeira geração, sobre os quais 

haverá sucinta abordagem a posteriori. 

Acerca dos direitos fundamentais, lição de destaque é dada pelo professor Ingo 

Wolfgang Sarlet. Vejamos: 

 

 
Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e positivação 
constitucional de determinados valores básicos (daí seu conteúdo 

axiológico), integram, ao lado dos princípios estruturais e organizacionais (a 

assim denominada parte orgânica ou organizatória da Constituição), a 

substância propriamente dita, o núcleo substancial, formado pelas decisões 
fundamentais, da ordem normativa, revelando que mesmo num Estado 

constitucional democrático se tornam necessárias (necessidade que se fez 

sentir da forma mais contundente no período que sucedeu à Segunda Grande 
Guerra) certas vinculações de cunho material para fazer frente aos espectros 

da ditadura e do totalitarismo.
6 

 

 

                                                             
6 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988. 5. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 70. 
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Os direitos à dignidade, à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos os seres 

humanos estão contidos na noção de “direitos fundamentais”. Fala-se em “fundamental” por 

serem tais direitos imprescindíveis à condição humana. 

Percebe-se essa fundamentalidade, ademais, ao observar-se, cuidadosamente, o teor 

do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988, o qual veda expressamente a 

abolição de direitos fundamentais por emendas constitucionais. 

Para Sarlet
7
, tal vedação se desdobraria em duas vertentes: a) não apenas as 

mudanças que visam à supressão dos princípios e direitos elevados à condição de “cláusula 

pétrea”, mas também as que revelam uma tendência à sua supressão se encontrariam vedadas; 

b) os projetos de emenda que atentam contra esses mandamentos sequer poderiam ser 

apreciados e votados pelo Congresso, de tal sorte que mesmo antes de sua promulgação se 

mostraria devido o controle jurisdicional de sua constitucionalidade. 

Repisa-se que os direitos fundamentais gozam não somente de um caráter proibitivo 

de intervenção, mas de um postulado de intervenção. 

Sem prejuízo, o ilustre Ministro Gilmar Mendes destaca em sua obra
8
 a visão de 

direitos à organização e ao procedimento, compreendidos como os direitos fundamentais 

dependentes, para sua efetivação, de provimentos do Estado no sentido de criar e 

instrumentalizar, por meio de órgãos e procedimentos, tal concretização. 

Nesse momento, é cabível tratar das “dimensões de direitos”, conceito este 

decorrente da teoria dimensional dos direitos fundamentais, criada para elucidar o alcance e as 

características destes, que, embora diversos, se complementam numa estrutura firme na seara 

do direito constitucional interno. 

O presente não visa adentrar na discussão terminológica sobre qual seria a expressão 

correta em relação a essas categorias de direitos, quais sejam, gerações ou dimensões, mas tão 

somente possibilitar a compreensão dos direitos sociais em tal classificação e o porquê de 

assim o ser.  

Segundo Ingo Sarlet, “[...] a teoria dimensional dos direitos fundamentais não 

aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza 

                                                             
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Proteção de direitos fundamentais diante das emendas constitucionais (parte 2). In: 

Consultor Jurídico, maio 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai-20/direitos-fundamentais-

protecao-direitos-fundamentais-diante-emendas-parte>. Acesso em: 04 jul. 2016. 
8 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de direito 

constitucional. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 464. 
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complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para, além disso, sua unidade e 

indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno [...]”
9
. 

Em tempo, ao tratar dessas dimensões, Sarlet explica: 

 

 
Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente 

convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção 

das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos 
fundamentais, no sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial 

inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições 

escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em 
constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos 

catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e 

diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as 
transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica 

ao longo dos tempos. [...]
10

 

 

 

Sobre o tema, ainda, ensina o professor George Marmelstein
11

: 

 

 
O jurista tcheco Karel Vasak formulou, em aula inaugural do Curso do 

Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo, baseando-se 
na bandeira francesa que simboliza a liberdade, a igualdade e a fraternidade 

teorizou sobre “as gerações – evolução – dos direitos fundamentais”, da 

seguinte forma: a) primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e 

políticos, fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com as 
revoluções burguesas; b) a segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, baseados na igualdade (égalité), 

impulsionada pela Revolução Industrial e pelos problemas sociais por ela 
causados; c) por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, 

em especial o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, 

coroando a tríade com a fraternidade (fraternité), que ganhou força após a 

Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 1948. 

 

 

Nesse sentido, conforme supracitado, os direitos de primeira dimensão, como 

resultados das revoluções liberais francesas e norteamericanas, em resposta ao Estado liberal e 

absolutista, correspondem às liberdades negativas clássicas, destacadas pelo princípio da 

liberdade, sendo consubstanciadas nos direitos civis e políticos. Trata-se de uma exigência do 

Estado de que ele se abstenha ou deixe de realizar uma prestação, tendo como titular o 

indivíduo. Seriam, em suma, direitos de defesa. Os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, 

                                                             
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 49-50. 
10

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007, p. 55. 
11 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p 42. 
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à liberdade de expressão, à liberdade de religião e à participação política são bons exemplos 

dessa categoria. 

Os direitos de segunda dimensão, marcados pela Revolução Industrial, a partir do 

século XIX, na qual os trabalhadores lutaram pelos direitos sociais, dizem respeito às 

liberdades positivas, reais ou concretas, sendo garantido o princípio da igualdade material 

entre o ser humano. Basicamente, ao invés de obrigar o Estado a se abster de determinada 

conduta, se requer daquele que preste políticas públicas; relaciona-se à imposição ao Estado 

de certas obrigações de fazer. Essencialmente, são os direitos à saúde, educação, trabalho, 

habitação, previdência social, assistência social, entre outros. 

Paulo Bonavides
12

, ao fazer referência aos direitos de segunda dimensão, alegou: 

 

 
[...] são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 
coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 

distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da 

ideologia e da reflexão antiliberal deste século. Nasceram abraçados ao 

princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula. 

 

 

Os direitos de terceira dimensão, com origem na revolução tecnocientífica (terceira 

revolução industrial) e na revolução dos meios de comunicação e de transportes, abarcam os 

princípios da solidariedade ou fraternidade, sendo atribuídos, no geral, às formações sociais, 

com a proteção de interesses coletivos ou difusos, não se destinando propriamente ao 

resguardo dos interesses individuais, de um grupo ou de um determinado Estado.  

São exemplos dessa terceira dimensão os direitos ao desenvolvimento ou progresso, 

ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, direito de comunicação, de propriedade 

sobre o patrimônio comum da humanidade e direito à paz, podendo ser vistos como direitos 

transindividuais, concebidos não para a proteção do homem isoladamente, mas de 

coletividades, de grupos. 

Por fim, apesar de não pacificado, há doutrinadores que vislumbram a existência de 

direitos de quarta e quinta dimensões, estando os primeiros, em princípio, relacionados à 

engenharia genética, e os outros, à paz. Todavia, isso é irrelevante para o objetivo do presente 

trabalho, uma vez que este tem como foco o direito à saúde, alocado doutrinariamente nos 

direitos de segunda dimensão. 

                                                             
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1993. p 517. 
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Passadas tais premissas, é cabível penetrar-se, finalmente, na seara dos direitos 

sociais, amplamente consagrados na Constituição de 1988. Essa construção seguiu o exemplo 

da Constituição de 1934, a qual trazia em seu bojo um capítulo específico nomeado “Ordem 

econômica e social” (arts. 115 a 147), no qual incluídos estavam os direitos sociais. 

As Constituições seguintes adotaram a mesma linha de raciocínio, dedicando 

capítulo próprio para tais direitos: Constituição de 1937 (arts. 135 a 155), Constituição de 

1946 (arts. 145 a 162) e Constituição de 1967/1969 (arts. 157 a 166). 

Com o advento da Carta Magna de 1988, os direitos sociais deixaram de estar 

concentrados em uma só parte, para se espalharem em todo o texto constitucional, 

demonstrando nitidamente o seu grau de importância. 

José Afonso da Silva classifica os direitos sociais em seis grupos: 

 

 
(a) direitos sociais relativos ao trabalhador; (b) direitos sociais relativos à 

seguridade; (c) direitos sociais relativos à educação e à cultura; (d) direitos 
sociais relativos à moradia; (e) direitos sociais relativos à família, criança, 

adolescente e idoso; (f) direitos sociais relativos ao meio ambiente.
13

 

 

 

Vale falar, porém, que, em que pese a atual Constituição tratar do referido tema em 

seu Título II, Capítulo II, com destaque especial ao artigo 6º, o qual elenca um rol de direitos 

sociais, tais como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados, há de se notar que não se limitam a esse dispositivo constitucional, 

conforme depreende-se dos artigos 193 ao 232, inclusive, os artigos 196 a 200, destinados ao 

direito à saúde, cerne do presente trabalho. 

Classificados como direitos fundamentais de segunda dimensão, exigem a 

intervenção dos entes estatais para sua realização. O homem é visto não apenas em sua 

condição individual, mas como integrante de um todo, de uma sociedade, a qual anseia e 

precisa ver atendidas suas condições mínimas de subsistência. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares define-os como direitos “que exigem do Poder 

Público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade 

                                                             
13 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma 

Constitucional até a Emenda Constitucional n. 35, de 20.12.2001. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 286. 
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social dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos a 

prestação, ou direitos prestacionais”
14

. 

Por sua vez, José Afonso da Silva, enxergando-os como liberdades positivas, ensina 

que os direitos sociais: 

 

 
são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 

enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições 

de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 

igualdade.
15

 

 

 

Os direitos sociais, tratando-se de direitos fundamentais, possuem aplicabilidade 

imediata, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal
16

. Havendo omissão 

legislativa, sua efetividade poderá ser buscada por meio de um mandado de injunção ou de 

uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Realizando-se um paralelo entre os direitos individuais e os direitos sociais, certo é 

que, enquanto os primeiros têm como objetivo promover a liberdade do indivíduo, 

restringindo a atividade do Estado, os outros, por sua vez, visam assegurar uma compensação 

das desigualdades fáticas entre as pessoas, gerando prerrogativas para torná-las integrantes 

igualitárias da sociedade. 

Por fim, é necessário lembrar-se que, apesar do conceito de direitos fundamentais 

sociais apenas poder ser obtido dentro de uma ordem constitucional concreta, diante da ideia 

de que “algo que é fundamental para certa sociedade pode não ser para outra, ou não se dar da 

mesma maneira”, não há que se esquecer a existência de direitos universais em relação a 

determinados valores, como, por exemplo, a vida e a dignidade da pessoa humana. Nesse 

sentido, face ao elo firmado entre os direitos fundamentais sociais, a vida e a dignidade da 

pessoa humana, que, inclusive, estariam relacionados às necessidades existenciais de todo 

indivíduo, será analisado a seguir o mínimo existencial e a sua importância na seara dos 

direitos sociais. 

 

 

                                                             
14 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

837. 
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2009, pp. 286-287. 
16 Art. 5º. (...) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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2.2 O mínimo existencial como núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais 

 

Ao se tratar dos direitos fundamentais sociais, é inevitável abordar-se o princípio da 

dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição de 1988 como um dos fundamentos da 

ordem constitucional (art. 1º, III
17

) e como um dos objetivos da ordem econômica (art. 170, 

caput
18

), e, relativa àquele, a noção de “mínimo existencial”. 

De plano, o mínimo existencial pode ser definido como um conjunto de condições 

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

garantias constitucionalmente previstas, condições estas que, segundo Ricardo Lobo Torres, 

não poderiam ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos e que ainda exigiriam 

prestações estatais positivas.
19

 

Alguém mantido em um sistema prisional sob condições sub-humanas de higiene e 

segurança tem sua integridade violada, sendo comprometida, consequentemente, o bem mais 

importante de qualquer ser humano: a vida. 

A mesma violação ocorre com a privação de um sujeito do acesso à alimentação 

básica ou à saúde, seja preventiva, seja curativa. 

Nesse sentido, a primeira ideia 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 melhor doutrina, o debate acerca dessa garantia do mínimo tem suas 

raízes na Lei Fundamental da Alemanha de 1949 e, nessa seara, Otto Bachof
20

 é tido como o 

primeiro jurista renomado a considerar que o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, I, da Lei Fundamental da Alemanha) não exigia somente a liberdade, mas o mínimo de 

segurança social, pois, sem os recursos materiais para uma existência digna, a dignidade da 

pessoa humana, essencialmente, seria destruída. Daí, para a referida Lei (art. 2º, II), o direito à 

                                                             
17 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; 
18 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 
19 TORRES, Ricardo Lobo. “O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais”. Revista de Direito 

Administrativo 177. 1989. pp. 29-49. 
20 Jurista alemão que, além de professor de Direito Público, exerceu a função de Juiz do Tribunal Estadual de 

Baden-Württemberg, sendo visto como um dos três principais nomes do Direito Administrativo alemão, ao lado 

de Otto Mayer e Hartmut Maurer. Uma de suas principais obras foi “Verfassungswidrige Verfassungsnormen?” 

(1951), traduzido para o português por José Manuel M. Cardoso da Costa sob o título de “Normas 

Constitucionais Inconstitucionais?”. 
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vida e integridade corporal, mais do que vedarem a liquidação da existência, consistem em 

um direito de defesa. 

Baseado nesse pensamento, foi firmado pelo Tribunal Federal Administrativo da 

Alemanha (Bundesverwaltungsgericht) que o sujeito carente teria um direito subjetivo a 

receber a ajuda material do Estado, lhe sendo garantida a manutenção de suas condições 

mínimas de existência. 

Fazendo-se um paralelo com o Direito nacional, Vicenzo Demetrio Florenzano 

afirma que as necessidades básicas de todo ser humano relacionadas ao mínimo existencial 

está na sua ligação com o disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que prevê um 

salário mínimo “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social”.
21

 

Tempos depois da decisão anteriormente citada, o Tribunal Constitucional Federal 

reconheceu um direito fundamental à garantia dos elementos mínimos para uma existência 

digna, partilhando-se o entendimento da obrigatoriedade, pelo Estado Social, de assistir aos 

necessitados. 

Ato contínuo, consoante a doutrina e a jurisprudência constitucional da Alemanha, 

não haveria como quantificar-se a dignidade da pessoa humana. Assim, para fixar o montante 

da prestação voltada a garantir as condições mínimas aqui tratadas, além de questões espaciais 

e temporais, deveriam ser observadas o padrão socioeconômico vigente, ou seja, o mínimo 

existencial não depende apenas da disponibilidade econômica e financeira, mas varia 

conforme as necessidades dos indivíduos e da sociedade com um todo. 

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

sobrevivência física; a existência deve ser assegurada com a total fruição dos direitos 

fundamentais. Essa, inclusive, é uma posição adotada no direito constitucional pátrio. 

Alguns juristas alemães, ainda, dividem o conteúdo do mínimo existencial em 

fisiológico e sociocultural. O primeiro diz respeito às condições materiais mínimas para uma 

vida digna, assegurando a defesa das necessidades básicas de um sujeito, estando baseado no 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana (abarcando prestações básicas relativas, por 

exemplo, à alimentação, à saúde ou às formas indispensáveis para satisfazê-las). Por sua vez, 

de acordo com o outro, além da proteção supramencionada, ao indivíduo deve ser garantido 

                                                             
21 FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Justiça social, mínimo social e salário mínimo: uma abordagem 

transdisciplinar. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 42, n. 165, jan-mar. 2005, p. 47. 
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um mínimo de inserção na vida social, primando-se pelos princípios do Estado Social e da 

igualdade. 

Saindo do contexto do direito alemão, onde essa noção de “mínimo existencial” teve 

origem, passa-se a verificar o posicionamento dos doutrinadores nacionais quanto ao tema. 

De início, Ana Paula de Barcellos alega que o mínimo existencial corresponderia a 

“um elemento constitucional essencial, pelo qual se deve garantir um conjunto de 

necessidades básicas do indivíduo”
22

. Para ela, o mínimo existencial seria um núcleo do 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual incluiria um mínimo de quatro elementos de 

natureza prestacional: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos 

desamparados e o acesso à justiça
23

. 

O entendimento acima esposado acerca da importância do mínimo existencial, no 

campo dos direitos sociais, e de que este consistiria no núcleo do princípio da dignidade da 

pessoa humana pode ser observado em diversas decisões dos Tribunais Pátrios. Veja-se: 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA 

PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. 

DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. RESERVA DO 
POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 
1. Reexaminando a matéria em discussão, considerando o dever do Estado 

em garantir o acesso de todos à educação, infantil e básica, e a notória 

desídia do Distrito Federal na efetivação desse encargo, considerando ainda 

o entendimento que vem prevalecendo no âmbito das Cortes Superiores, 
revendo meu posicionamento acerca do tema, impõe-se sobrelevar o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em ponderação das demais 

prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula, no 
ensino infantil, de todos os infantes que deles necessitarem, mormente, 

quando sequer há demonstração da existência de um planejamento 

satisfatório para fins de atendimento das correspondentes demandas, de 
modo em tempo razoável, tampouco se apresenta justificativa apta a mitigar 

a omissão do ente estatal a respeito. 

2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que 

possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-
escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da 

Constituição Federal; no art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

e no art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
3. Consoante precedentes do STJ e do STF, não cabe ao Poder Judiciário se 

escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-

escolar, fazendo preponderar, pois o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, preceito basilar da Carta Magna. 

                                                             
22

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

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 126. 
23 Idem, p. 258. 
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4. Segundo a excelsa Corte Constitucional, a efetivação do direito ao 

aprendizado não se insere em avaliação de caráter discricionário feita pela 

Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-
se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo 

de conveniência e oportunidade. 

5. Também pelo que extrai dos posicionamentos das Cortes Superiores, não 

há de se falar em violação ao Princípio da Isonomia, em suposto detrimento 
da coletividade, uma vez que em casos dessa extirpe, considerando a 

natureza prestacional do direito à educação, ponderando as normas em 

confronto, deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à 
educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões 

orçamentárias, em ordem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

6. Dessa forma, justifica-se a determinação judicial para que o Distrito 

Federal proceda à imediata matrícula da criança em questão, em creche/pré-
escola pública ou conveniada próxima a residência dela, a fim de evitar-lhe 

ainda mais prejuízo, devendo ser garantido a ela o pleno acesso à educação 

infantil segundo a faixa etária que ostenta, situação a informar que a 
irresignação do apelante não merece guarida. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
24

 

(grifo nosso) 
 

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO 

EXISTENCIAL. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 

1. A omissão da autoridade coatora em fornecer o tratamento médico 

vindicado pela impetrante afigura-se como um abuso do Poder Executivo, 
suficiente a autorizar a atuação do Poder Judiciário, uma vez que o direito à 

saúde, consagrado no art. 196, da Constituição Federal, é direito 

fundamental que integra o mínimo existencial, não podendo, sua 
concretização, ficar discricionária ao administrador. 

2. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder 

Público, com o propósito de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição, pois encontra 
insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial. 

3. O princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de 

direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, 

obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez 

atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. 
4. Segurança Concedida.

25
 (grifo nosso) 

 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS. ATUAÇÃO DO 

JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

                                                             
24 TJDFT - APO: 20140111512559, Relator: Des. Alfeu Machado, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

02/03/2016, Data de Publicação DJE : 15/03/2016. 
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Atribuição, ao poder de público, do dever de promover a proteção integral 

dos idosos (art. 230, da Carta Magna). Direitos sociais à saúde e à assistência 

de desamparados emanados diretamente da Constituição. Desnecessidade de 
interposição legislativa. Exegese dos artigos 5º, § 1º e 2º, 6º, 196 e 230. 

Garantia de tratamento prioritário conferida pelo Estatuto do Idoso, incluída 

a implementação de programas próprios de assistência e a alocação 

preferencial de verbas públicas. Responsabilidade solidária dos entes 
federativos na execução de ações governamentais de atendimento aos idosos. 

Direito social e personalíssimo ao envelhecimento digno e saudável. 

Inexistência de uma única entidade pública de acolhimento de idosos no 
Município de Belford Roxo. Longo período de inércia e omissão estatal. 

Falta de assistência ampla e adequada aos idosos em situação de risco. Óbice 

à fruição de direitos fundamentais. Aplicação imediata das normas 

definidoras de direito fundamentais, que não se compadece com a alegação 
de ausência de fonte de custeio. A reserva do possível não pode servir de 

escusa ao descumprimento de mandamento fundado em sede constitucional, 

notadamente quando acarretar a supressão de direitos fundamentais, em 
atenção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Precedentes 

do STF e deste Tribunal. Forma de afetação do bem à finalidade pública 

inserida na esfera da discricionariedade administrativa. Recurso 
desprovido.

26
 (grifo nosso) 

 

 

Das ementas supratranscritas pode-se observar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, no tocante ao mínimo existencial, como limitador das decisões do Administrador 

Público tomadas de forma discricionária, isto é, quando da entrega dos direitos fundamentais 

em prestações à sociedade, não haveria que se alegar simplesmente a ausência de recursos em 

detrimento do referido preceito constitucional. Sobre isso, porém, tratar-se-á em momento 

oportuno. 

Ao seu turno, o professor Ricardo Lobo Torres, apesar de não estabelecer um 

conteúdo específico, afirma que “o problema do mínimo existencial confunde-se com a 

própria questão da pobreza”. Segundo ele, haveria que se diferenciar a pobreza absoluta, a 

qual deve ser obrigatoriamente guerreada pelo Estado, da pobreza relativa, concernente a 

causas de produção econômica ou de redistribuição de bens, a ser mitigada conforme as 

possibilidades sociais e orçamentárias
27

. 

Fato importante a se considerar também é que a relação entre os direitos 

fundamentais, dentre eles, os direitos sociais, e o mínimo existencial é variável, pode-se dizer 

até relativa, uma vez que sua abrangência terá maior ou menor extensão – mas sempre se 

fazendo presente – a depender do nível econômico e de desenvolvimento de uma nação ou 

sociedade, tudo sob a regra da proporcionalidade, no que tange à sua aplicação no caso 
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27 TORRES, Ricardo Lobo. O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 126. 
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concreto. Assim, logicamente, uma nação com maior escassez de recursos dependerá de maior 

proteção estatal aos bens essenciais a uma existência digna do que nações mais abastadas 

economicamente, cujos indivíduos possuem acesso amplo aos direitos mais básicos. 

Ainda sobre o tema, vale destacar aquilo que os doutrinadores denominam de 

“dimensão subjetiva dos direitos sociais”, que nada mais é do que a possibilidade do titular do 

direito poder cobrar judicialmente a efetividade desse do Poder Público. Nesse sentido, alguns 

correlacionam tal dimensão com o próprio mínimo existencial, em razão da 

indispensabilidade dessa garantia no cumprimento das determinações constitucionais. A 

exemplo, tem-se novamente Ricardo Lobo Torres: 

 

 
A jusfundamentalidade dos direitos sociais se reduz ao mínimo existencial, 
em seu duplo aspecto de proteção negativa contra a incidência de tributos 

sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas e de proteção positiva 

consubstanciada na entrega de prestações estatais materiais em favor dos 
pobres. Os direitos sociais máximos devem ser obtidos na via do exercício 

da cidadania reivindicatória e da prática orçamentária, a partir do processo 

democrático.
28

 

 

 

Ratificando essa exigibilidade do Estado da prestação dos direitos sociais, há de se 

falar na posição de Emerson Garcia, o qual entende que nem todos os direitos constitucionais 

poderiam ser cobrados do Poder Público, em virtude da limitação de recursos, excetuando-se 

os direitos sociais, como, por exemplo, a educação, por integrar o mínimo existencial.
29

 

O mínimo existencial é visto pela doutrina, em grande parte, como núcleo dos 

direitos fundamentais. Os direitos sociais não fogem desse raciocínio. 

Faz-se necessário lembrar que os direitos sociais não se limitam à simples prestações 

(dimensão positiva) nem ao mínimo existencial. Em certas situações, o núcleo essencial de 

um direito será justamente a garantia do mínimo existencial. Entretanto, mesmo não 

possuindo um conteúdo diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana ou a um 

                                                             
28 Idem. A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial. In: Ingo Wolfgang Sarlet (org.). Direitos 

Fundamentais Sociais: Estudos de Direito Constitucional, Internacional e Comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 1-2. 
29 Cf. GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, 
n. 480, 30 out. 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5847>. Acesso em: 08 mai. 
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fornecimento, isto porque os recursos estatais são reconhecidamente limitados, enquanto as necessidades são 

indiscutivelmente amplas. [...] Essa tese, infelizmente, destoa de um padrão de razoabilidade, motivo pelo qual 

seu prestígio está em franco declínio. Como contraponto, tem-se o mínimo existencial, que, face o seu conteúdo 

mínimo, apresenta níveis aceitáveis de exeqüibilidade, atende à razão e satisfaz à dignidade da pessoa humana”. 
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mínimo existencial, os direitos fundamentais e os direitos sociais, de modo particular, nem 

por isso deixam de ter um núcleo essencial, o qual não será o mesmo para cada direito social 

(educação, saúde, moradia, etc.), sendo indispensável contextualizá-los, delineando suas 

estruturas e circunstâncias de aplicabilidade, dentro de uma interpretação sistemática. 

No caso de determinados direitos sociais, como a saúde, por exemplo, a 

correspondência entre núcleo essencial e mínimo existencial se mostra bem mais nítida; 

quanto a outros, uma análise mais aprofundada merece espaço. 

Vale dizer que, embora o mínimo existencial se constitua como um “terreno” onde a 

Administração Pública não possa, ou melhor, não deva intervir, há duras críticas no que se 

refere à efetivação dos direitos sociais, quanto ao seu impacto econômico, principalmente 

quando se fala nos direitos de cunho prestacional. Alega-se que essa concretização sempre 

depende da disponibilidade financeira e da capacidade jurídica daqueles que sejam obrigados 

a assegurar tais direitos. Nesse sentido, estariam os direitos sociais a prestações e o próprio 

mínimo existencial condicionados pela “reserva do possível” e por sua ligação com as 

competências constitucionais, o princípio da Separação dos Poderes, a reserva de lei 

orçamentária, entre outros, relação esta que será explicitada nos tópicos seguintes. 

 

2.3 A reserva do possível como limite à realização dos direitos sociais 

 

O fato de os direitos sociais, em sua essência, terem o caráter prestacional, ou seja, 

concederem aos seus titulares a possibilidade de exigir do Estado a sua concretização, 

demonstram bem a sua nítida faceta econômica. 

Nessa seara, surge a “reserva do possível” como forma de escape do Poder Público 

para não dar efetividade, em certas circunstâncias, a alguns desses direitos, sob pena de serem 

comprometidos o orçamento público e a manutenção do equilíbrio dos demais bens e serviços 

oferecidos à sociedade. 

Essa discussão, porém, não ganha tanta relevância quanto aos direitos 

particularmente de defesa, por se caracterizarem, em regra, por condutas omissivas, sendo, 

geralmente, desprovidos de dimensão econômica, na medida em que o bem jurídico protegido 

(vida e liberdades, por exemplo) pode ser garantido independentemente das condições 

econômicas do Estado ou de reposicionamento de recursos, em virtude de decisão judicial. 

Pois bem, mas de onde surgiu a “reserva do possível”? Tal construção teria se 

originado na Alemanha, em 1972, a partir da jurisprudência firmada no Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, no emblemático caso que ficou conhecido como 
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numerus clausus, no qual se discutia o direito de acesso de estudantes ao ensino superior, a 

saber, às universidades públicas alemãs, diante do limitado número de vagas (BVerfGE 33, 

303)
30

. A referida pretensão teria se fundado no artigo 12 da Lei Fundamental Alemã, 

segundo o qual “todos os alemães têm direito a escolher livremente sua profissão, local de 

trabalho e seu centro de formação”. 

No caso, a Corte alemã, aplicando a teoria inovadora da “reserva do possível”, 

concluiu que o direito à prestação positiva (o número de vagas nas universidades) dependeria 

da reserva do possível, isto é, o indivíduo só poderia exigir do Estado aquilo que 

razoavelmente se pudesse esperar. Em síntese, mesmo que o Estado dispusesse dos recursos e 

tivesse o poder de deles dispor, nenhuma obrigação seria prestada além das balizas da 

razoabilidade. 

Assim, exemplificativamente, não seria exigível do Estado que este prestasse 

assistência social a um cidadão que não necessitasse desse benefício, por possuir este uma 

condição econômica suficiente para sua sobrevivência. 

Ato contínuo, o professor Ricardo Perlingeiro traz à baila outras importantes 

ocasiões nas quais a Corte alemã se manifestou sobre a reserva do possível
31

. É que o que se 

verá a seguir. 

Em 1990, o Tribunal alemão invocou essa “cláusula” como justificativa da 

constitucionalidade da redução do auxílio-criança para pais com um alto patamar de renda, o 

que impulsionou a criação do critério da “clara inadequação de uma prestação devida 

constitucionalmente” ou da “linha do tolerável” como requisito para incidência da reserva do 

possível.
32

 

Em 1992, decidiu-se sobre a possibilidade do tempo utilizado na educação dos filhos 

ser considerado no cálculo da aposentadoria, gerando, dessa forma, um maior valor de 

benefício previdenciário, sem a correspondente contribuição para a seguridade social pela 

ausência de atividade profissional naquele período. A reserva do possível serviu, nesse 

momento, como limitante àquelas prestações que gerassem custos financeiros na seara dos 
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incentivos públicos à família, com exceção das regras constitucionais de incentivo violadas 

por prestações “inadequadas” e fora do limite do tolerável, não aplicável ao presente caso.
33

 

Cabe mencionar também uma decisão proferida em 2001, em um caso no qual se 

discutia a contribuição obrigatória para a assistência social oriunda de prestações que 

financiavam idosos necessitados de cuidados especiais. Os requerentes defenderam que as 

contribuições por eles recolhidas já atenderiam a assistência de idosos, por meio de cuidados e 

educação oferecidos a seus filhos, os quais, futuramente, gerariam recursos para as gerações 

mais idosas. Com base na reserva do possível, a Corte alemã negou provimento ao pedido de 

isenção formulado por aqueles, sob a alegação de que o legislador deveria considerar, pelo 

bem comum, além do incentivo à família, outros anseios da comunidade.
34

 

Quanto ao Direito pátrio, não há consenso entre os juristas acerca da reserva do 

possível, sendo essa uma questão responsável por acalorados debates, o que faz necessário 

apontar-se algumas das posições mais relevantes para a melhor compreensão do tema. 

Para Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo, a reserva do possível teria 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.

35
 

 

 

Para eles, inclusive, as referidas características estariam estreitamente vinculadas 

entre si e com outros princípios constitucionais, servindo não como óbice, mas 

instrumentalizando, sob a ótica aqui adotada, a garantia dos direitos sociais prestacionais. 
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Quanto à natureza jurídica da reserva do possível, alguns doutrinadores a veem como 

elemento interno da restrição à concretização dos direitos fundamentais; outros, por sua vez, a 

enxergam como elemento externo de restrição. 

Flávio Galdino trata da reserva do possível como 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.
36

 

Sarlet e Figueiredo discordam desse raciocínio, compreendendo-a como uma espécie 

de limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, podendo representar, em alguns casos, 

uma garantia dos direitos fundamentais.
37

 

Vale destacar, ainda, quanto à reserva do possível, trecho do voto do Ilustre Ministro 

Celso de Mello, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de 

Instrumento nº 598.212/PR
38

: 

 

 
Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo 
relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (LUÍS FERNANDO 

SGARBOSSA, “Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos”, vol. 1, 2010, 

Fabris Editor; STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of 
Rights”, 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, “A 

Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245/246, 2002, 

Renovar; FLÁVIO GALDINO, “Introdução à Teoria dos Custos dos 
Direitos”, p. 190/198, itens ns. 9.5 e 9.6, e p. 345/347, item n. 15.3, 2005, 

Lumen Juris), notadamente em sede de efetivação e implementação 

(usualmente onerosas) de determinados direitos cujo adimplemento, pelo 

Poder Público, impõe e exige deste prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. 

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público criar obstáculo artificial 

que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira 
e/ou político-administrativa – o arbitrário, ilegítimo e censurável propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, 

em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de 
existência e de gozo de direitos fundamentais (ADPF 45/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004), a significar, portanto, 

que se revela legítima a possibilidade de controle jurisdicional da invocação 

estatal da cláusula da “reserva do possível”, considerada, para tanto, a teoria 
das “restrições das restrições”, segundo a qual – consoante observa LUÍS 

FERNANDO SGARBOSSA (“Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos”, 

vol. 1/273-274, item n. 2, 2010, Fabris Editor) – as limitações a direitos 
fundamentais, como o de que ora se cuida, sujeitam-se, em seu processo 

hermenêutico, a uma exegese necessariamente restritiva, sob pena de ofensa 
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a determinados parâmetros de índole constitucional, como, p. ex., aqueles 

fundados na proibição de retrocesso social, na proteção ao mínimo 

existencial (que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana), na 
vedação da proteção insuficiente e, também, na proibição de excesso. (grifo 

nosso) 

 

 

Do excerto supratranscrito, é possível extrair relevantes informações: primeiramente, 

é notório que a “reserva do possível”, tamanho o seu destaque, já chegou aos debates na Corte 

Suprema brasileira, obviamente por sua relação com os direitos fundamentais e, 

consequentemente, com os direitos sociais, no tocante à sua efetividade face à disponibilidade 

de assim concretizá-los pelo Estado. 

Sabe-se que essa concretização deveria se dar por meio de políticas públicas, 

figurando estas como instrumentos de união e empenho dos entes públicos, em prol de 

objetivos comuns, como meio de planejamento e participação popular. 

Válida, nesse sentido, a lição trazida por Ana Paula de Barcellos: 

 

 
A expressão políticas públicas pode designar, de forma geral, a coordenação 

dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e 
privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados. Nesse sentido, trata-se de conceito bastante 

abrangente, que envolve não apenas a prestação de serviços ou o 

desenvolvimento de atividades executivas diretamente pelo Estado, como 
também sua atuação normativa, reguladora e de fomento, nas mais diversas 

áreas.
39

 

 

 

Ora, segundo a Constituição Federal de 1988, ao Executivo e ao Legislativo caberia 

firmar como seriam efetivados os direitos sociais, alocando os recursos públicos do modo 

mais coerente possível, em atenção aos preceitos constitucionais, dentre eles, a máxime da 

dignidade da pessoa humana. 

Conforme outrora afirmado, é certo que a decisão quanto à alocação dos referidos 

recursos deve respeitar as noções de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o caso, 

havendo que sopesar-se as demandas dos indivíduos e da coletividade e as condições fáticas e 

econômicas do Estado para satisfazê-las. Nesse momento, a alegação da reserva do possível 

vem à tona. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 

o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. Revista de Direito do Estado, volume 1, 

número 3, julho/setembro de 2006, p. 17-54. 
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Não raros os casos, e principalmente no território nacional, tem a Administração 

Pública se esquivado de cumprir suas funções de garantidora do cumprimento das 

determinações constitucionais, em especial quando se trata de dar efetividade aos direitos 

fundamentais, sob a alegação da escassez econômica e da impossibilidade jurídica para tanto. 

Na verdade, o que muito tem acontecido é o sacrifício de direitos em prol de outros; 

é a alocação de verbas em setores da sociedade que, talvez, não teriam tanta relevância, a 

priori, enquanto uma parcela de direitos fundamentais são condicionados à 

discricionariedade, e até, em alguns casos, à arbitrariedade de indivíduos que detêm o poder 

de escolha. 

Nesse sentido, faz-se uma crítica ao uso da “reserva do possível” como subterfúgio 

ao Estado, uma vez que a alegada “impossibilidade” advém, muitas vezes, da omissão do 

Legislativo em elaborar leis que, de fato, possibilitem a aplicação dos recursos, visando a 

otimização do bem-estar social, objetivo do Estado Social, dimensão do Estado Democrático 

de Direito, sob o qual vivemos. 

Não bastasse isso, falha a Administração Pública em relação à destinação dada aos 

valores constantes do orçamento público, em razão, provavelmente, de uma equivocada 

gestão democrática desse orçamento, bem como por entender que o equilíbrio econômico do 

Estado deve se sobrepor a outros direitos, segundo ela, atendidos pelo simples fato de 

existirem as tais “políticas públicas” ou regramentos para delinear o assunto.  

O que se tem observado é que, ao fim de tudo, acaba por ficar “ao relento” o mínimo 

existencial, já abordado em outra ocasião, ameaçando-se, inclusive, o direito à vida, bem mais 

precioso de qualquer indivíduo. 

Diante desse cenário, em meio a críticas de renomados doutrinadores, surge a 

intervenção do Poder Judiciário de maneira a preencher as lacunas deixadas pelos órgãos 

estatais e agentes políticos quanto à concretização dos direitos fundamentais, especificamente, 

dos direitos sociais. 

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo apresentam opinião de destaque sobre o modo 

como a reserva do possível é usada pela Administração Pública para justificar sua omissão. 

Veja-se: 

 

 
O que tem sido, de fato, falaciosa é a forma pela qual muitas vezes a reserva 

do possível tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da 
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intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da 

efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social.
40

 

 

 

É notório que o controle judicial de como tem se dado as supracitadas políticas 

públicas e do cumprimento da Constituição Federal não deve afrontar o Princípio da 

Separação dos Poderes e à organização funcional de cada um desses, sob pena de abalar-se a 

estrutura do Estado e violar-se a referida Carta Magna. Sobre esse cuidado, porém, falar-se-á 

em momento oportuno, quando for tratada especificamente sobre a judicialização do direito à 

saúde. 

Além de reforçar o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

preconizado no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição de 1988
41

, a intervenção judicial 

busca mitigar os efeitos da alegação feita de modo genérico com base na reserva do possível, 

conforme exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto acima citado, em primazia da 

dignidade da pessoa humana. 

Não se propõe aqui a escalonar os direitos sociais pelo seu grau de importância, para 

efeito de efetividade nem se almeja uma judicialização de forma excessiva. 

A judicialização ora defendida só se daria por ocasião das omissões elencadas 

anteriormente, ressaltando-se, ainda, o ônus do Poder Público de comprovar a falta efetiva dos 

recursos indispensáveis à concretização dos direitos a prestações, bem como da sua eficiente 

aplicação, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, já citado no presente 

trabalho. Isso torna-se mais forte quando se fala, por exemplo, na efetividade do direito à 

saúde, onde não se está em jogo um patrimônio físico, paupável, mas um bem jurídico 

imensurável: a vida. Deve a Administração Pública agir visando preservar a manutenção da 

vida daqueles que a ela se submetem, aguardando terem seus direitos mais básicos 

resguardados. Se assim não age o Estado-administrador, precisa intervir o Estado-juiz. 

Assim, se propõe, exatamente, ingressar no próximo capítulo para tratar sobre o 

direito à saúde e suas nuances, tal como a sua judicialização quando da omissão estatal. 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. op. cit., p. 32. 
41 Art. 5º. [...] 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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3 CAPÍTULO II - O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NO BRASIL 

 

3.1 Breve contexto histórico 

 

A saúde pública no Brasil começou a ser implementada, no século XIX, com a vinda 

da Corte portuguesa. Nesse momento, existiam somente algumas ações para combater a peste 

e a lepra, e certo controle sanitário, em especial, nos portos e nas ruas. Essas ações, porém, 

encontravam barreiras pela ausência de profissionais na área e o medo dos indivíduos em 

relação aos tratamentos oferecidos, o que fazia com que estes recorressem a curandeiros. 

Em 1892 surgiram os primeiros laboratórios bacteriológicos, os quais visavam à 

geração de melhores condições sanitárias para as cidades urbanas. 

Contudo, diante das crescentes epidemias que se instauravam nos centros urbanos, 

principalmente no Rio de Janeiro, em razão da entrada de estrangeiros no país sem quaisquer 

cuidados e das precárias condições sanitárias as quais estava submetida a sociedade da época, 

Francisco de Paula Rodrigues Alves, ao assumir a Presidência da República, estabeleceu 

como meta governamental o saneamento e reurbanização da capital da República. Assim, para 

tomar a frente das reformas nomeou Francisco Pereira Passos para o governo municipal. 

Pereira Passos, por sua vez, convidou os engenheiros Francisco Bicalho para a 

reforma do porto e Paulo de Frontin para as reformas no Centro. 

Nesse sentido, Rodrigues Alves decidiu nomear Oswaldo Cruz como Diretor do 

Departamento Federal de Saúde Pública, o qual se propôs a erradicar a epidemia de febre-

amarela na cidade do Rio de Janeiro. A forma arbitrária e, em grande parte, evasiva, como se 

deram as atividades de desinfecção no combate ao mosquito, vetor da febre-amarela, causou 

tumulto e revolta na população. 

Tal modelo de intervenção ficou conhecido como “campanhista”, sendo marcado 

pelo uso da força e da autoridade como meio de efetivar a desinfecção a cidade do Rio de 

Janeiro, o que ocasionou um descontentamento em massa da população que, apesar de 

acreditar nas medidas adotadas pelo governo, não queria ter seus corpos expostos aos agentes 

sanitários. 

Vale destacar que o inconformismo da população tomou proporções maiores com a 

edição da Lei Federal nº 1.261, de 31 de outubro de 1904, a qual tornou obrigatória em todo 



35 
 

território nacional a vacinação antivaríola. Daí surgiu um grande movimento de revolta 

popular: a Revolta da Vacina
42

. 

A população passou a depredar lojas, trilhos, bondes, postes e outros patrimônios, 

como forma de protesto à intervenção “forçada” do governo, o que o levou a suspender a 

obrigatoriedade da vacina e a declarar estado de sítio. Muitas pessoas mortas, feridas e presas: 

esse era o cenário decorrente do referido movimento social. 

Reassumindo-se o controle da situação, o processo de vacinação foi reiniciado, tendo 

a varíola, em pouco tempo, sido erradicada da capital. 

Em 1920, foram criados órgãos especializados no combate a doenças como 

tuberculose e lepra, bem como a doenças sexualmente transmissíveis 

Durante o tempo no qual perdurou o modelo campanhista, apenas os serviços 

privados possuíam ações públicas curativas. A partir da década de 30, o sistema público de 

saúde passou a se estruturar, realizando também ações curativas. 

Nessa seara, em substituição ao Departamento Nacional de Saúde Pública, foi criado 

o Ministério da Educação e da Saúde Pública, o qual deu lugar, posteriormente, mais 

precisamente em 1953, ao surgimento do Ministério da Saúde. 

Este último, inicialmente, era mantido por verbas irrisórias, ratificando o descaso 

para com a saúde da população. Em 1956 foi criado o Departamento Nacional de Endemias 

Rurais - DNERU, com o objetivo de promover a educação sanitária da população rural. 

Ato contínuo, surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), com o fim de 

ofertar serviços de saúde curativos. Entretanto, nesse momento, a saúde pública, em sua 

vertente curativa, não estava universalizada, limitando-se a beneficiar os operários que 

contribuíram para os referidos institutos. 

Em 1966, com a unificação dos supramencionados institutos, criou-se o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), o qual deu origem a um sistema previdenciário para 

todos os brasileiros que estivessem inseridos no mercado de trabalho, podendo eles receberem 

atendimento na rede pública de saúde. 

Anos depois, em 1974, para controlar os pagamentos ilegais resultantes da corrupção 

na esfera da saúde e assegurar esse bem jurídico à população, foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS). Na mesma época, a Empresa de Processamento de 

Dados da Previdência Social (DATAPREV) e o INPS se fundiram no Instituto Nacional da 

                                                             
42 A população, em desconhecimento ao que iria acontecer, estava confusa e incomodada, a cidade em ruínas, 

com muitos perdendo suas casas e outros tendo seus lares invadidos pelos “mata-mosquitos”, os quais agiam 

junto com reforço policial. Além disso, com a crítica dos jornais de oposição, aumentou-se o boato de que a 

vacina teria de ser aplicada nas “partes íntimas” do corpo, agravando a ira da população, a qual se rebelou. 
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Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), onde a saúde e a previdência passaram 

a ser tratadas juntas. 

Ao fim da década de 1970, o Movimento pela Reforma Sanitarista ganhou espaço, 

visando solucionar o dilema da política de saúde nacional. O Programa Nacional de Serviços 

Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), o Conselho Nacional de Administração da Saúde 

Previdenciária (CONASP) e as Ações Integradas de Saúde (AIS) foram criados na década de 

1980, para evitar as fraudes e combater o monopólio das empresas particulares de saúde. 

Em que pese a existência do Instituto Nacional de Previdência Social, a maior parte 

da população brasileira, a saber, aqueles que não pertenciam ao mercado de trabalho formal, 

permanecia excluída do direito à saúde, situação esta que passou a mudar com o advento da 

Constituição Federal de 1988, conforme se observará a seguir. 

 

3.2 O direito à saúde na Constituição Federal de 1988 

 

Consoante já afirmado em momento anterior, os direitos sociais não se restringem ao 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988, pelo contrário, estão dispostos em diversos 

dispositivos, demonstrando, ainda mais, seu grau de importância no âmbito dos direitos 

fundamentais. 

Exemplo de tal alegação é o direito à saúde, previsto inicialmente no referido artigo 

6º, mas com maior explicitação a partir do artigo 196 da Carta Magna, transcrito a seguir: 

 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

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

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 

 

Denota-se do artigo supratranscrito alguns elementos intrínsecos não apenas à 

concretização do direito à saúde, mas a sua própria existência, os quais serão examinados 

nesse momento. 

O primeiro deles é a ideia de que a garantia em tela é um “direito de todos”. Nessa 

afirmação ficam evidentes tanto a proteção individual quanto a coletiva inerentes à saúde. E 

dentro desse contexto surge um debate quanto à natureza jurídica desse direito. 
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Uma corrente defende que o art. 196 é uma norma de eficácia limitada de natureza 

programática
43

, tendo aplicabilidade mediata, o que, para alguns, atrapalharia a exigência 

direta do Poder Judiciário no caso de não haver legislação infraconstitucional para concretizar 

as políticas públicas. 

Outra corrente afirma que, por se constituir um direito fundamental, especificamente 

um direito social, nos termos do já mencionado parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição 

Federal, teriam aplicabilidade imediata, 

Nesse raciocínio, alega Gilmar Mendes
44

 não haver que se enxergar a norma do 

artigo 196 como apenas uma norma programática, de natureza diretiva do Poder Público, 

destituída de efeitos, pois para ele, caso assim se entendesse, negar-se-ia a força normativa da 

Constituição. 

Não se presta o presente trabalho a discutir o conceito das normas programáticas, 

mas apenas correlacionar sua essência ao direito à saúde e, assim, entende-se que a melhor 

posição é uma média entre as duas correntes, no sentido de que o texto constitucional deixa 

perceptível o seu caráter programático, devendo ser efetivado por meio de políticas públicas, 

mas que, ao mesmo tempo, possui a máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo 

Poder Judiciário, quedando-se inerte o Administrador Público, em atenção ao que dispõe o 

artigo 5º, parágrafo 1º da Carta Magna de 1988. 

Em relação, ainda, à proteção individual da saúde, destaca-se o voto do Ilustre 

Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 

271.286-8/RS
45

, no qual foi reconhecido o direito à saúde como público e subjetivo garantido 

a todas as pessoas, instituindo entre o Estado e os indivíduos uma relação jurídica 

obrigacional. Foi reforçada, inclusive, a legitimidade do Judiciário para intervir nas hipóteses 

em que o Poder Público não se atente à norma constitucional em questão. 

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

necessariamente precisam desenvolver políticas públicas para mitigar enfermidades, elevando 

a qualidade de vida dos destinatários do direito em questão, bem como para promover, 

resguardar e recuperar a saúde daqueles, conforme se extrai do artigo 23, inciso II da 

Constituição
46

. 

                                                             
43 Para José Afonso da Silva, “tais normas estabelecem apenas uma finalidade, um princípio, mas não impõe 

propriamente ao legislador a tarefa de atuá-la, mas requer uma política pertinente à satisfação dos fins positivos 

nela indicados”. 
44 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. op. cit., p. 484. 
45

 STF - AgR-RE 271.286-8, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12/09/2000. 
46 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] 
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Como já explicitado, a garantia desse direito “mediante políticas sociais e 

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

através de escolhas acerca da distribuição e alocação de recursos. Nesse contexto aparecem as 

discussões sobre o mínimo existencial e a reserva do possível, pois, ante a escassez desses 

recursos, são tomadas decisões de modo a priorizar determinado valor em detrimento de 

outro, geralmente, visando o bem da coletividade em prejuízo das demandas individuais. 

Contudo, isso se torna muito perigoso ao se generalizar os critérios de distribuição, 

uma vez que, ao passo que a medicina evolui, surgem novas mazelas e se intensificam as 

necessidades dos indivíduos, as quais, em regra, não podem ser preteridas por questões 

econômicas do Estado. 

Por fim, é de se esclarecer que o constituinte instituiu um sistema universal de acesso 

aos serviços públicos de saúde, devendo os indivíduos receberem igual assistência, sem 

discriminar ou conceder privilégios de qualquer tipo. 

Dentro dessa universalidade e igualdade, cabe destacar a criação e as principais 

características do Sistema Único de Saúde (SUS), definido no caput do artigo 4º da Lei nº 

8.080/1990 (Lei Orgânica do SUS) como o “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. 

O artigo 198 da Constituição Federal apresenta o referido sistema único como a 

compilação das ações e serviços acima citados constituindo uma rede regionalizada e 

hierarquizada, organizado de maneira descentralizada, com uma só direção em cada esfera de 

governo, com vistas ao atendimento integral, priorizando-se as atividades de prevenção, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais, garantindo-se a participação da comunidade
47

. 

O Sistema Único de Saúde é financiado, consoante os termos do parágrafo 1º do 

artigo 198 da Carta Magna de 1988, pelos recursos orçamentários da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

A própria Constituição, no parágrafo 2º do mesmo artigo 198, alterado pelas 

Emendas Constitucionais nº 29/2000 e nº 86/2015, estabelece a parcela de recursos mínimos a 

serem aplicados pelos entes da federação nas ações e serviços públicos de saúde
48

, sendo 

                                                                                                                                                                                              
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
47 Essa participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é regulada pela Lei nº 

8.142/1990. 
48

 Art. 198. [...] 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: 
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reforçado no artigo 3º da Lei nº 8.080/90, caput e parágrafo único, os fatores determinantes e 

condicionantes do direito à saúde, a saber, “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais”, bem como as ações visem “garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social”. 

Ainda quanto às “ações e serviços públicos de saúde”, em que pese o artigo 196 da 

Constituição trazer um rol, há de se observar que o artigo 197 classifica tais ações como de 

“relevância pública”. Esse conceito seria importante para o fim de evitar gastos com políticas 

públicas em situações que, de fato, não possuam qualquer relação com esse direito essencial.  

Por outro lado, não se pode ignorar que não somente as ações mencionadas no artigo 

196 devem ser incentivadas e financiadas pelo Poder Público. Deve-se verificar, caso a caso, 

as áreas que merecem atenção especial pelo Estado, com os devidos incentivos sociais e 

econômicos, primando pela preservação do direito à vida e do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Como última característica do Sistema Único de Saúde, trazem-se à baila algumas de 

suas atribuições, previstas no artigo 200 da Constituição, quais sejam: 

 

 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador; 

 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 
 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação; 

 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

 

                                                                                                                                                                                              
 I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 

15% (quinze por cento); 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e 

dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios; 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 

156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 
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VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

 

 

Percebe-se que o já citado artigo 3º da Lei nº 8.080/90 ratifica todas essas 

atribuições, demonstrando-se que o direito à saúde é muito mais amplo do que o simples 

fornecimento de medicamentos ou a oportunidade de realizar determinado tratamento. Trata-

se de direito a ser assegurado em sua plenitude, de forma imediata pelo Estado, por meio de 

políticas públicas efetivas, que possibilitem aos indivíduos e a toda coletividade gozarem do 

seu bem mais valioso com dignidade, qual seja, a vida. 

Havendo inércia por parte daquele quanto a essa concretização, mostra-se 

perfeitamente aceitável e necessário recorrer-se ao Poder Judiciário, para sanar esta omissão, 

evitando-se prejuízos maiores e assegurando-se o cumprimento do mandamento 

constitucional. 

 

3.3 A judicialização do direito à saúde 

 

3.3.1 A necessidade da intervenção do Poder Judiciário 

 

Como já exposto, os direitos sociais precisam de um olhar mais acentuado quanto a 

sua efetividade, pois, em que pese terem previsão constitucional de teor mandamental à 

Administração Pública, por vezes, são preteridos por outros interesses do Estado. 

Nesse contexto, advém o tema “judicialização do direito à saúde”, o qual nunca 

esteve tão em evidência como na atual conjuntura do nosso país. A cada dia são estampados 

nos noticiários os conflitos travados entre os indivíduos, na busca de determinados 

medicamentos ou tratamentos, e o Poder Público, ao qual a Constituição Federal determinou a 

concretização do referido direito à saúde. 

Geralmente, as pretensões judiciais existentes no âmbito desse fenômeno não visam 

o ressarcimento de prejuízos; em regra, buscam uma atuação administrativa, impedindo que a 

Constituição se torne um “mero pedaço de papel”, com muitas previsões, mas pouca ou 

nenhuma efetividade. 

Quando se fala nessa discussão, logo se indaga se não estaria sendo afrontado o 

Princípio da Separação dos Poderes, consagrado nas obras de Aristóteles, Locke e 
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Montesquieu, especialmente, Montesquieu, em “O Espírito das Leis”, na qual foi realizada a 

divisão clássica, tornando-se, mais tarde, o princípio fundamental da organização política 

liberal, estando disposto no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789 e no artigo 2º de nossa Constituição
49

. 

Não sendo mistério a ninguém, ao Poder Legislativo compete legislar e fiscalizar, 

exercendo também alguns controles na seara política-administrativa e financeira-

orçamentária; ao Executivo, em essência, administrar o Estado, dentro dos limites 

constitucionais e infraconstitucionais, conforme exaustivamente afirmado; ao Judiciário, por 

fim, cabe a aplicação das leis aos casos concretos e, logicamente, fazer cumprir a 

Constituição. 

É nesse sentido que se mostra necessária a intervenção do Poder Judiciário, 

procurando efetivar a promessa constitucional de prestação universalizada do direito à 

saúde
50

, nos casos em que o Legislativo e, mais ainda, o Executivo, não cumprem suas 

funções precípuas. Não há violação da “Separação dos Poderes”. 

Não está aqui se defendendo uma atuação judicial de modo indiscriminado, pondo-se 

em risco os equilíbrios financeiro e político do Estado, bem como a integridade do interesse 

coletivo. Defende-se uma intervenção lógica e ponderada, tutelando-se o direito à saúde, 

assim como os demais direitos fundamentais, por estarem intimamente relacionados ao 

“mínimo existencial”, ao próprio direito à vida. Sobre isso, brilhantemente ditou o Ministro 

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.
51

 

 

 

Verdadeiramente, ao adentrar-se nesse debate, numa primeira observação, poderia se 

pensar em uma colisão de valores ou de interesses contrapostos, estando de um lado o direito 

à vida e à saúde e, de outro, a Separação dos Poderes, os princípios que regem os orçamentos 

e a tão polêmica “reserva do possível”. Entretanto, a importância do tema vai além disso: na 

                                                             
49 Cf. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 385. 
50 Cf. 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. 
51 Idem. 
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decisão do Estado em formular políticas públicas para assegurar o direito à saúde, face ao alto 

valor para seu custeio, via de regra, se pondera o direito à vida de determinados indivíduos e o 

direito à vida de outros. Entende-se perfeitamente que não se trata de uma escolha fácil. 

Apesar de compreender-se tal situação, espera-se do Estado uma posição mais ativa, 

com a tomada de decisões de forma equitativa. Lembre-se que não deve haver privilégio ou 

preconceito em relação aos indivíduos frente aos mandamentos constitucionais, ainda mais 

quando se fala em concretização da saúde. 

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. Ponderar-se é preciso. A reserva do possível prevalecerá até onde não viole o 

mínimo existencial, sob pena de ferir os objetivos fundamentais da República, previstos no 

artigo 3º da Constituição, dentre os quais se observa a promoção do bem de todos, garantindo 

seu desenvolvimento, na construção de uma sociedade justa, livre e solidária. 

Ou seja, falando-se de mínimo existencial, ou como alguns preferem, mínimo 

essencial, argumentos econômicos ou orçamentários não podem se sobrepor às garantias 

indispensáveis ao ser humano, sua subsistência e vida em sociedade. 

Vale aqui destacar trecho dos ensinamentos do professor José Carlos Francisco, o 

qual deixa claro o quão é importante se pensar nos reais destinatários das políticas públicas, 

quando da sua efetivação [ou da ausência desta], antes de se hipervalorizar os gastos que 

demandarão, em detrimento do motivo pelo qual foram criadas. Veja-se: 

 

 
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 [...]
52

 (grifo nosso) 

 

 

Nesse sentido, é importante se enfatizar que a enorme quantidade de demandas em 

torno da “judicialização da saúde” tem gerado grandes impactos no Poder Judiciário. São 

                                                             
52

 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. 
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inúmeras ações com o objetivo de obter-se produtos e serviços relativos ao direito à saúde, 

diante do seu não fornecimento pelo Estado. 

Isso impulsionou o Supremo Tribunal Federal a designar uma audiência pública 

(Audiência Pública nº 4), para debater acerca do tema, a qual ocorreu nos dias 27 a 29 de abril 

e 04 a 07 de maio de 2009. Estiveram em pauta, essencialmente, diversos tópicos importantes 

relacionados ao Sistema Único de Saúde, pontos estes que, geralmente, têm figurado como 

cerne das supracitas demandas judiciais. 

O objetivo dessa audiência foi o de firmar entendimento que ajudasse no julgamento 

de recursos e vários pedidos de Suspensão de Segurança, Suspensão de Liminar e Suspensão 

de Tutela Antecipada, em trâmite perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal, visando 

combater lesões à ordem, à segurança, à economia e à saúde públicas. 

Esses casos ganharam o caráter de repercussão geral e de interesse público, face a 

sua relevância quanto a diferentes prestações de saúde pelo SUS, tais como: insumos médicos 

e hospitalares em geral; medicamentos; próteses; abertura de vagas em hospitais; cirurgias e 

tratamentos específicos, inclusive no exterior; etc. 

Diante das discussões, constatou-se lacunas legislativas, como por exemplo: quais 

prestações deveriam ser custeadas pelo Estado; os medicamentos de fornecimento obrigatório, 

além das listas oficiais já existentes em relação aos entes da federação, etc. 

Assim, ficam evidentes duas facetas nessa relação: uma diz respeito ao direito do 

indivíduo à prestação de insumos e serviços que asseguram a sua vida e saúde; a outra, por 

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

efetivar o direito à saúde, em prol da coletividade, sem afrontar o princípio da legalidade 

orçamentária, uma vez que as verbas disponíveis são limitadas. 

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

normas que regem o orçamento brasileiro, um dos pilares do próprio Estado, essa 

judicialização não pode se dar excessivamente, isto é, sem a observância de determinados 

requisitos. É o que se passa a abordar agora. 

 

3.3.2 Críticas à judicialização excessiva 

 

Já foi demonstrado que, em diversas situações no tocante aos direitos sociais, 

especificamente, ao direito à saúde, o Judiciário poderá e deverá intervir. Essa intervenção, 

porém, não é absoluta e sofre duras críticas à medida que, de modo excessivo, invade a 
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competência dos outros Poderes. Em sua obra, o Ministro Barroso elenca algumas dessas 

críticas
53

, sobre as quais passa-se a tecer breves comentários. 

A primeira crítica se consubstancia naquilo que já foi dito anteriormente acerca 

daqueles que veem o artigo 196 da Constituição Federal como mera norma programática, a 

ser concretizada por meio de políticas sociais e econômicas, e não de decisões judiciais. Nesse 

sentido, para os que levantam essa crítica, aos órgãos executores dessas políticas apenas 

caberia efetivar o direito à saúde. 

A segunda crítica encontra respaldo em questões interpretativas de preceitos 

constitucionais, em relação à estrutura dos Poderes e seu respectivo âmbito de atuação. Não 

teria o Judiciário a mesma visão global que possui o Executivo daquela que seria a melhor 

forma de otimizar o custeio das prestações de saúde. 

A terceira crítica à atuação judicial se correlaciona à segunda, uma vez que trata da 

legitimidade democrática. Alguns afirmam que não se poderia mitigar os poderes recebidos 

por aqueles que foram escolhidos pelo voto popular de escolher o modo como serão gastos os 

recursos públicos, advindos dos tributos pagos, em suma, pelo próprio povo. Nesse sentido, 

ao povo, por meio de seus representantes legais, caberia decidir dar prioridade a determinadas 

medidas de saúde ou a investimentos em outras áreas. 

A quarta crítica, provavelmente, a mais recorrente, existe sob a alegação da “reserva 

do possível”. Basicamente, no contexto de recursos públicos insuficientes para atender a 

necessidades sociais, obriga-se o Estado a fazer escolhas difíceis, custeando alguns setores em 

detrimento de outros. Isso se dá porque, em sua maioria, o orçamento não acompanha a 

evolução das demandas sociais: mantém-se um padrão orçamentário [logicamente, com suas 

nuances], enquanto as demandas sociais crescem e se expandem de forma exponencial. Há 

anos, essa era a linha de pensamento adotada pela jurisprudência pátria. Tal situação tem se 

alterado nos dias atuais. 

Tem ganhado espaço também a objeção de que as decisões judiciais em matéria de 

medicamentos gerariam a desorganização da Administração Pública. Segundo os defensores 

dessa impugnação, havendo uma decisão judicial ordenando a entrega de medicamentos, seria 

o produto retirado, pelo Governo, de programas de atendimento existentes, deixando de 

atender a um paciente que regularmente o receberia, para fornecê-lo ao litigante individual 

vencedor, comprometendo, por outro lado, a eficiência e o planejamento administrativos do 

Estado no âmbito global. 

                                                             
53 Cf. BARROSO, Luís Roberto. op. cit., pp. 22-28. 
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A última impugnação à atuação judicial na seara da efetivação da saúde é de caráter 

técnico. Em resumo, não teria o Judiciário o entendimento específico para estabelecer 

políticas de saúde, ainda que amparado por laudos técnicos, não havendo como disputar com 

a Administração Pública. 

De fato, alguns pontos constantes dessas críticas devem ser levados em consideração, 

como o fato de que o Judiciário talvez não tenha todo o aparato técnico para decidir com 

relação às demandas sobre saúde. Contudo, sob um olhar mais preciso, a própria 

Administração não teria essa capacidade, por si, uma vez que também depende de laudos 

técnicos. 

Quanto às outras alegações, não merecem prosperar em todo, uma vez que, como já 

visto, embora a norma essencial que rege o direito à saúde fale na efetivação deste por meio 

de políticas públicas, sua aplicabilidade é imediata, não havendo que se esperar um longo 

tempo até que o Estado saia da sua inércia em cumprir a Constituição. 

Ademais, tendo em vista que demandas sociais, principalmente no tocante à saúde, 

não são questões esporádicas, mas algo a ser enfrentado pela Administração constantemente, 

talvez fosse necessário pensar-se numa reformulação das estruturas orçamentárias do país. 

Não é esse, porém, o assunto central do presente trabalho, sendo essa apenas uma reflexão a 

se fazer. 

A ausência de recursos não é motivo suficiente para justificar a omissão do Estado 

quanto não apenas à formulação de políticas públicas, mas também a seu cumprimento, uma 

vez que, antes de questões econômicas, devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, na 

figura do próprio “mínimo existencial”
54

. 

Nesse sentido, com base nas decisões proferidas na Suspensão de Tutela Antecipada 

(STA) nº 175 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a propiciar o equilíbrio nessa relação 

entre o Estado garantidor e o indivíduo ao qual se garante a efetividade do direito à saúde, 

propõem-se alguns parâmetros para que haja a intervenção do Poder Judiciário, sem ferir-se o 

ordenamento constitucional. 

 

                                                             
54 Importante se valer das palavras do professor Emerson Affonso da Costa Moura, Judicialização, ativismo e 
direitos fundamentais: a garantia dos pressupostos essenciais ao processo democrático pelas cortes 

constitucionais, 2014. p. 237: “A construção de um modelo cooperativo no contexto democrático compreende a 

concretização de direitos fundamentais capazes de garantir a liberdade de agir e o acesso igualitário de todos na 

realização de um projeto de vida pessoal e na participação do processo de formação da vontade coletiva. 

Envolve, portanto, um núcleo essencial dos direitos fundamentais a ser concretizado pelo Poder Judiciário, que 

seja capaz de preservar não apenas as condições mínimas para uma existência humana digna, mas de garantir os 

pressupostos materiais necessários para uma efetiva participação democrática”. 
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3.3.3 STA 175: estabelecimento de parâmetros para a solução judicial de casos 

concretos relacionados ao direito à saúde 

 

Vale repisar a relevância da judicialização do direito à saúde, inclusive tendo a 

discussão acerca desse tema chegado ao Supremo Tribunal Federal, por meio da Suspensão de 

Tutela Antecipada nº 175/CE, formulada pela União, cujo julgamento deu azo ao 

estabelecimento de diretrizes e entendimentos quanto à concretização do referido direito, bem 

como à intervenção do Poder Judiciário, no caso da omissão do Estado em efetivá-lo. 

O referido caso teve início com a propositura de uma ação civil pública, com pedido 

de tutela antecipada, pelo Ministério Público Federal, com o fim de obter-se o fornecimento 

do medicamento Zavesca (Miglustat) em favor da jovem de 21 anos Clarice Abreu de Castro 

Neves, portadora de Niemann-Pick Tipo “C”, doença neurodegenerativa rara, comprovada 

clinicamente e por exame laboratorial, que causa uma série de distúrbios neuropsiquiátricos, 

tais como “movimentos involuntários, ataxia da marcha e dos membros, disartria e limitações 

de progresso escolar e paralisias progressivas”. 

Com sintomas se manifestando desde os cinco anos de idade, foi comprovado, por 

meio de relatórios médicos emitidos pela Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, que o 

uso do Zavesca (Miglustat) poderia permitir um aumento de sobrevida e a melhora na 

qualidade de vida dos portadores do Niemann-Pick Tipo “C”. 

Ademais, a família da paciente declarou não ter condições financeiras para custear o 

tratamento da doença, orçada em R$ 52.000,00 por mês. 

Em que pese os argumentos do Ministério Público Federal, o Juízo da 7ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado do Ceará julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base 

no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973, por suposta ilegitimidade at iva do 

Ministério Público para ajuizar aquela ação. 

Inconformado o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação (Apelação 

Cível nº 408729/CE – 2006.81.00.003148-1), ao qual foi dado provimento pela 1ª Turma do 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região, para reconhecer a legitimidade ativa daquele 

para a propositura da ação civil pública, deferindo a antecipação de tutela recursal para 

determinar à União, ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza que fornecessem o 

medicamento Zavesca (Miglustat) à jovem portadora da supracitada doença 

neurodegenerativa. 

Contra esse acórdão, a União ajuizou o pedido de suspensão em tela, defendendo, em 

suma, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e a ilegitimidade passiva da União. 
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Alegou também que a medida deferida geraria grave lesão à ordem pública – por 

supostamente não ter o medicamento pleiteado sido aprovado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), e assim não poder ser comercializado no Brasil, e não constar 

na Portaria nº 1.318 do Ministério da Saúde – e à economia pública, em virtude do alto custo 

do medicamento (R$ 52.000,00 por mês). 

Em momento posterior, precisamente, em 08/11/2007, a Ministra Ellen Gracie 

ordenou o apensamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 178, formulada pelo Município 

de Fortaleza, à referida STA nº 175, por terem conteúdos idênticos. 

Ato contínuo, tendo em vista a manifestação da Procuradoria-Geral da República 

pelo indeferimento do pedido de suspensão, o Ministro Gilmar Mendes, presidente do 

Supremo Tribunal à época, determinou ao Ministério Público Federal que informasse se a 

paciente Clarice ainda se tratava com o medicamento Zavesca (Miglustat), uma vez que a 

Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) havia divulgado a retirada do pedido de 

indicação de uso do medicamento. 

Por meio de relatório médico de neurologista da Rede SARAH e de comunicado da 

Agência de Medicina Europeia, ficou constatado que não só a paciente ainda se tratava com o 

medicamento em questão, como este era indicado para o tratamento da doença Niemann-Pick 

Tipo “C”. 

Diante das questões apresentadas ao Ministro Gilmar Mendes, este decidiu indeferir 

o pedido de suspensão de tutela antecipada, por entender haver prova pré-constituída de que o 

medicamento pleiteado era tido pela clínica médica como único capaz de impedir o avanço ou 

de, pelo menos, elevar as chances de vida da paciente com certa qualidade, o que levou a 

União a interpor um agravo regimental, cuja análise pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal merece especial tratamento, principalmente, os votos de Gilmar Mendes e Celso de 

Mello, nos quais se abordou o tema em debate de modo brilhante. 

Antes dos votos, ainda, faz-se necessário realizar quatro apontamentos feitos pelo 

Ministro Gilmar Mendes em seu relatório: primeiramente, embora, à época do ajuizamento da 

ação civil pública original, o medicamento Zavesca não se encontrasse registrado na 

ANVISA, posteriormente obteve o registro nº 155380002, válido até janeiro de 2012; o 

referido medicamento não constaria dos Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do SUS e, em 

razão do seu alto custo, não estaria abarcado pela Política Farmacêutica da rede pública; em 

que pese a União e o Município de Fortaleza sustentarem a ineficácia da utilização do 

medicamento para tratar a doença portada pela jovem Clarice, não demonstraram a 

impropriedade daquele; por sua vez, conforme documentação acostada pelo Ministério 
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Público Federal, o medicamento seria indicado para o fim desejado; finalmente, o alto custo 

do medicamento não seria, por si só, motivo para não ser fornecido, uma vez que a Política de 

Dispensação de Medicamentos excepcionais contemplaria seu custeio por se constituir de 

doença rara aos tratamentos disponíveis. 

Feitas tais considerações, passa-se ao voto do Ilustre Ministro Gilmar Mendes, o qual 

pautou grande parte de sua decisão nas conclusões obtidas na Audiência Pública de Saúde nº 

4, realizada no STF, outrora abordada no presente trabalho. 

O primeiro parâmetro para direcionar a atuação judicial nos casos de direito à saúde, 

a partir do referido voto, diz respeito à existência, ou não, de política estatal que abarque a 

prestação de saúde requerida pela parte, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 

Estando uma determinada prestação de saúde inserida em políticas sociais e econômicas 

elaboradas pelo SUS, ao ser deferida pelo Judiciário, apenas se determinaria o seu 

cumprimento, e não a criação de nova política pública. 

A segunda diretriz consiste na impossibilidade do Estado, em regra, fornecer 

medicamento não registrado na ANVISA, inclusive tendo isto ficado esclarecido na 

Audiência Pública de Saúde. O registro atesta a segurança e o benefício do produto, a serem 

considerados para incorporação pelo SUS. 

A questão é tratada na Lei Federal nº 6.360/76, que regula a vigilância sanitária de 

medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, especificamente: no artigo 12, 

segundo o qual “nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá 

ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério 

da Saúde”; no artigo 16, o qual firma os requisitos para o registro, entre eles o de que o 

produto tenha reconhecimento de sua segurança e eficácia para o uso a que se destina; e no 

artigo 18, o qual dispõe que “o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de 

procedência estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos procedimentos 

previstos nesta Lei e seu regulamento, da comprovação de que já é registrado no país de 

origem”. 

Constatada a eficácia, a segurança e a qualidade do produto, o registro será 

concedido, sendo, nesse momento, fixado o seu preço pela ANVISA, ante o seu benefício 

clínico e o custo do tratamento. Nesse sentido, caso exista produto similar e o novo fármaco 

não tiver qualquer benefício adicional, não poderá este ter maior preço do que aquele indicado 

para o mesmo fim. 

Exceção a essa regra está prevista na Lei nº 9.782/99, criadora da ANVISA, a saber, 

no parágrafo 5º do artigo 8º, o qual afirma que poderá ser dispensado de registro os produtos 
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adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas 

de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. 

O terceiro parâmetro a ser levantado é a existência de motivação para não ser 

fornecida determinada ação de saúde pelo SUS. Deve-se levar em conta, para tanto, o 

seguinte: há fornecimento de tratamento alternativo pelo SUS, mas que não é adequado para 

certo paciente; ou o SUS não dispõe de tratamento específico para determinada enfermidade. 

Tendo em vista que o SUS se filia à corrente da “Medicina com base em evidências”, 

a questão probatória ganha importante destaque. Existem os “Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas”, que, com base em análises minuciosas, permitem correlacionar o diagnóstico 

de determinada patologia ao tratamento adequado e medicamentos disponíveis, com suas 

respectivas doses. Exigir ou determinar o fornecimento de tratamento ou fármaco fora desses 

padrões gera um grau de insegurança, precisando-se de uma observação mais cautelosa. 

Além disso, nos termos dos princípios do acesso universal e igualitário às ações e 

prestações de saúde, a viabilidade da gestão do SUS só se dá em função da repartição dos 

escassos recursos com a maior eficiência possível. Assim, resta nítido que deve ser priorizado 

o tratamento oferecido pelo SUS em detrimento de escolha diversa do paciente, no caso de 

não ser comprovado por este a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, de 

maneira a não prejudicar-se a assistência médica daqueles que mais necessitam. 

Por outro lado, havendo comprovação pelo demandante de que a medida fornecida 

pelo SUS não possui eficácia em seu organismo, enquanto produto ou tratamento diversos dos 

constantes nas listas daquele atingem esse objetivo, pode o Judiciário deferir o pedido. 

No caso de não haver tratamento na rede pública, é preciso fazer duas concessões: 

quanto a tratamentos experimentais, ou seja, sem comprovação científica de eficácia, sendo 

regidos pelas normas da pesquisa médica, não se pode obrigar o Estado a fornecê-los, 

ressalvando-se o tratamento dado a indivíduos participantes de estudos clínicos, que deve ter 

continuidade, mesmo depois do seu término. 

Em outra ponta, no tocante aos tratamentos novos, isto é, não incorporados pelo 

SUS, a questão probatória é fundamental, de maneira a demonstrar sua aptidão e segurança 

para cuidar da patologia enfrentada. Do contrário, não poderão ser exigidos do Estado 

também. 

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes ainda rebate a alegação da violação ao 

princípio da separação dos Poderes, uma vez que, por meio de provas inequívocas, foram 

demonstrados o estado de saúde da paciente e a extrema necessidade do medicamento 

indicado, pondo-se como superior o direito à vida e à saúde daquela. 
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De modo a ratificar seu entendimento quanto à possibilidade de o Judiciário intervir 

nessas “questões de saúde”, trouxe à baila ementa de decisão proferida na ADPF MC nº 

45/DF
55

, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello. Veja-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). 

 

 

Outra observação do Ilustre Ministro a ser evidenciada é que, em matéria de saúde 

pública, a responsabilidade dos entes da Federação seria solidária, conforme jurisprudência da 

Suprema Corte e os dados obtidos na Audiência Pública de Saúde, tudo isso em função do 

princípio da lealdade federativa
56

 por parte da União, dos Estados e Municípios no 

cumprimento de suas tarefas comuns, além do teor dos artigos 23, II, da Constituição, e 7º, XI 

da Lei nº 8.080/90
57

. 

                                                             
55 STF - ADPF 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/05/2004. 
56 Segundo Patrícia Tiana Pacheco Lamarão, O princípio da lealdade federativa como cláusula geral nas 

relações federativas, Revista Jus Navigandi, 2011, “Na Constituição Federal de 1988, não há um dispositivo 

expresso do qual se possa extrair o princípio da lealdade federativa. Trata-se de um princípio implícito segundo o 

qual a União, nas suas relações com os Estados e Municípios, e estes entre si, devem adotar condutas de 

fidelidade para a efetiva manutenção do pacto federativo. Este princípio impõe normas de conduta nas relações 

institucionais entre os entes federados sem as quais não se poderia manter a unidade da federação. Exerce 

verdadeira função de cláusula geral que permeia a relação entre os entes federativos e, embora não escrito, 
funciona como substrato axiológico para outros princípios expressos na Carta Política – como, por exemplo, ao 

princípio federativo – e, como princípio constitucional, mesmo que implícito, não carece de eficácia normativa 

aferida através da análise sistêmica do texto constitucional”. 
57 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: 

[...] 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 
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A questão da responsabilidade solidária dos entes da Federação no âmbito dessa 

matéria, inclusive, está a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/PE
58

, em caráter de repercussão geral, 

conforme ementa a seguir: 

 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 
deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

 

 

Posto isso, o Ministro Gilmar Mendes reafirmou seu entendimento, negando 

provimento ao agravo regimental. 

A partir de agora, verificar-se-á o teor do voto do Ministro Celso de Mello, do qual é 

possível se extrair alguns parâmetros também para a atuação judicial quanto ao direito à 

saúde. 

De início, Celso de Mello deixa clara a importância do direito à saúde, não sendo 

admitida a omissão estatal no tocante à sua efetivação. Vale destacar: 

 

 
O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de proteção ao 
direito à saúde, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma 

censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao 

Poder Público, ainda mais se se tiver presente que a Lei Fundamental da 
República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser 

(necessariamente) implementado mediante adoção de políticas públicas 

consequentes e responsáveis.
59

 (grifo do autor) 

 

 

Ao abordar a “reserva do possível”, salientou que, apesar dos direitos econômicos, 

sociais e culturais dependerem de um vínculo financeiro sujeito às possibilidades 

orçamentárias do Estado, de maneira que, comprovada, objetivamente, a argumentação de sua 

incapacidade econômico-financeira, não seja razoável deste exigir, o Poder Público não 

poderá obstar, arbitrariamente, o estabelecimento e a preservação das condições materiais 

mínimas de existência aos indivíduos. 

                                                             
58

 STF – RE 855.178 RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2015. 
59 Cf. Voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela 

Antecipada nº 175/CE, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Data da decisão: 17/03/2010. p. 107. 
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No mesmo sentido, enfatizou que entre a proteção ao direito à vida e à saúde e a 

fazer prevalecer um interesse financeiro e secundário do Estado, deveria se privilegiar o 

“respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”. 

Não bastaria a simples declaração constitucional do direito; deve ser ele plenamente 

respeitado e garantido, principalmente, o direito à saúde, tendo o Poder Judiciário papel muito 

importante ao fazer cumprir as políticas públicas criadas, mas, por vezes, não efetivadas. 

Ainda quanto à judicialização do direito à saúde, outro trecho do voto de Celso de 

Mello que se destaca é o seguinte: 

 

 
Em tema de implementação de políticas governamentais previstas e 

determinadas no texto constitucional [...] a Corte Suprema brasileira tem 

proferido decisões que neutralizem os efeitos nocivos, lesivos e perversos 
resultantes da inatividade governamental, em situações nas quais a 

omissão do Poder Público representava um inaceitável insulto a direitos 

básicos assegurados pela própria Constituição da República, mas cujo 

exercício estava sendo inviabilizado por contumaz (e irresponsável) inércia 
do aparelho estatal.

60
 (grifo do autor) 

 

 

O voto foi encerrado com a invocação de um último parâmetro constitucional, a 

saber, o princípio da proibição do retrocesso, segundo o qual, no processo de efetivação, 

haveria uma dimensão negativa relativa aos direitos sociais de caráter prestacional (como o 

direito à saúde), vedando, em regra, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma 

vez alcançados, possam ser reduzidos ou suprimidos. 

Assim, Celso de Mello também negou provimento ao agravo regimental. Essa foi a 

decisão unânime dos Ministros do STF. 

Portanto, da análise desse julgamento, observa-se os seguintes parâmetros para que 

haja a intervenção do Judiciário na efetivação do direito à saúde: 

 

a) O Judiciário não cria políticas públicas; apenas deve implementá-las quando da omissão do 

Estado. Dessa forma, a existência de políticas sociais e econômicas no campo da saúde, 

por meio do SUS, é requisito precípuo; 

 

b) Não se pode exigir do Estado o fornecimento de medicamentos e tratamentos sem uso 

liberado no Brasil ou de caráter experimental; 

                                                             
60 Idem. p. 128. 
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c) No caso de tratamentos e fármacos novos, o fornecimento do Poder Público só será 

exigível mediante comprovação suficiente de que é o único capaz de curar a patologia ao 

qual se prestaria ou, pelo menos, impedir o seu avanço, não havendo, além disso, 

tratamento ou medicamento destinado a extirpar a mesma enfermidade, ou de que os 

existentes na rede pública de saúde (SUS) não se adequam ao organismo do indivíduo 

doente; 

 

d) Todos os entes da Federação são responsáveis solidariamente pela efetivação das políticas 

públicas de saúde, podendo figurar no polo passivo de ações nesse sentido; 

 

e) A “reserva do possível” não poderia simplesmente ser alegada sem qualquer comprovação 

objetiva, uma vez que, antes dos interesses econômicos do Estado, devem se sobrepor o 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana (“mínimo existencial”) daqueles que 

mantém essas estruturas econômicas da Administração Pública, pela via da tributação. 

 

Nesse momento, o que se deve refletir é: o Estado se omitiu no cumprimento da 

ordem constitucional, intervindo o Judiciário para efetivar o direito à saúde. Mas, e quando 

mesmo assim, a concretização do referido direito social se dá apenas na decisão judicial e não 

no campo dos fatos, ou seja, o Judiciário determina, mas o Executivo não cumpre? Nesse 

caso, se propõe uma medida para forçar o Estado ao cumprimento da ordem judicial de 

efetivação do direito à saúde, qual seja, o sequestro de verbas públicas. É o que se verá 

adiante. 
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4 CAPÍTULO III - O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E O DIREITO À SAÚDE 

 

4.1 Sequestro judicial: considerações preliminares 

 

A Lei nº 13.105/2015 instituiu o novo Código de Processo Civil (CPC), revogando a 

Lei nº 5.869/1973, a qual tratava do Código de Processo Civil anterior. 

Tal ordenamento entrou em vigor no dia 18/03/2016, trazendo importantes mudanças 

desde o proceder das partes em juízo quanto às próprias condutas a serem tomadas pelos 

Magistrados. 

O antigo Código de Processo Civil dispunha em seu Capítulo II do Livro III sobre os 

Procedimentos Cautelares Específicos e, dentre eles, especificamente na Seção II (artigos 822 

a 825), acerca do sequestro judicial, um dos pontos centrais do presente. 

A tutela cautelar tinha como características a sua provisoriedade, instrumentalidade e 

autonomia, visando primordialmente garantir a efetividade do processo principal, apesar de 

constante o uso de cautelares satisfativas, razão pela qual posteriormente se criou a tutela 

antecipatória do mérito. 

O novo CPC não trouxe os referidos procedimentos separadamente, mas preferiu 

tratar, de um modo geral, da Tutela Provisória no seu Livro V (artigos 294 a 311), formado 

por três títulos: Título I, que trata das disposições gerais aplicáveis à tutela de urgência e de 

evidência; Título II, que aborda a tutela de urgência, sendo dividido, ainda, em três capítulos – 

no Capítulo I, as disposições gerais; no Capítulo II, o procedimento da tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente; e no Capítulo III, o procedimento da tutela cautelar 

pleiteada em caráter antecedente –; e por fim, Título III, que trata da tutela de evidência. 

Nessa nova estrutura, nos termos do artigo 301 do CPC/2015, o sequestro figura 

como uma forma de tutela de urgência de natureza cautelar, ao lado do arresto, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. 

Os requisitos gerais para que sejam concedidas as tutelas de urgência são a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Consoante o parágrafo 1º do artigo 300 do CPC/2015, 

dependendo do caso, pode o juiz condicionar o deferimento da tutela de urgência à prestação 

de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, ressaltando-se a dispensa da caução se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. 
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É notório não existir mais a previsão de um processo autônomo para a concessão das 

medidas cautelares. Tendo em vista que processos nesse sentido já não eram tão utilizados, 

devido à sua complexidade, fazendo com que as partes decidissem pleitear a tutela cautelar de 

modo incidental no próprio processo de conhecimento, o legislador resolveu retirar esse 

instrumento tão pouco usado, optando pela busca da tutela de urgência no mesmo processo 

em que pretende conseguir a tutela definitiva. 

Realizados esses apontamentos quanto à localização do sequestro no âmbito do 

antigo e do novo Código de Processo Civil, assim como em relação à escolha feita pelo 

legislador em dar maior celeridade e praticidade às tutelas de urgência cautelares, faz-se 

preciso, em breves palavras, apresentar o conceito daquele instituto, bem como seus 

requisitos, objeto e eventuais procedimentos. 

Quanto ao conceito do sequestro, os doutrinadores se manifestam de diversas formas. 

Humberto Theodoro Júnior, por exemplo, afirma que tal medida “consiste na apreensão de 

bem determinado, objeto do litígio, para lhe assegurar entrega, de bom estado, ao que vencer a 

causa”
61

. 

Para Antônio Macedo de Campos, por sua vez, o sequestro seria “a temporária 

apreensão e guarda da coisa para garantir sua entrega a alguém, depois que o juiz tenha 

conhecido suficientemente a situação ocorrida”, supondo-se sempre haver uma controvérsia 

sobre a coisa.
62

 

Na verdade, o sequestro pode ser compreendido como uma medida cautelar que 

objetiva a apreensão de bens sobre os quais haja pendência de controvérsia, de modo a 

garantir a execução para a entrega de coisa certa, diferenciando-se do arresto, ao passo que 

este visa assegurar uma futura execução monetária. 

Como requisitos genéricos para que ocorra o sequestro judicial, têm-se o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, nos termos explicitados anteriormente para as tutelas de urgência. 

Já os pressupostos específicos são: a medida sempre recairá sobre coisa determinada e deve 

existir litigiosidade sobre a coisa. 

Cabe destacar que o decreto de sequestro é autoexequível, importando imediata 

expedição do mandado executivo, não sendo preciso qualquer processo especial para tanto. 

                                                             
61 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 13. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito, 1992. p. 235. 
62 CAMPOS, Antônio Macedo de. Medidas Cautelares e Procedimentos Especiais. 1. ed. São Paulo: Sugestões 

Literárias, 1975. p. 39. 
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Por fim, quanto aos procedimentos para determinação da referida medida, já foi 

demonstrado que o legislador procurou dar maior agilidade ao provimento jurisdicional, e, 

desde que atendidos os requisitos supracitados, serão dispensáveis maiores formalidades. 

Dessa forma, caminha-se para o objetivo final do presente trabalho, a saber, 

evidenciar o sequestro de verbas públicas como medida apta a obrigar o Estado a cumprir 

determinada decisão judicial em relação à efetivação do direito fundamental à saúde. Porém, 

antes disso, vale apresentar o real significado de “verbas públicas”. 

 

4.2 A noção de verbas públicas 

 

A atividade financeira, como faceta do Estado Financeiro, já enfrentou diversas 

fases: do Estado Patrimonial ao Estado Democrático e Social de Direito, tal atividade acabou 

por se tornar o conjunto de ações daquele Estado para a obtenção de receitas e a realização de 

gastos, no atendimento das necessidades públicas, os quais se dão conforme o planejamento 

disposto no orçamento anual. 

Nesse sentido, o financiamento dos objetivos políticos e econômicos do Estado é 

realizado pelos ingressos na receita pública, principalmente, por meio da arrecadação dos 

tributos, quais sejam, os impostos, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios, 

não podendo se esquecer também das multas, participações nos lucros, dividendos das 

empresas estatais e dos empréstimos. 

A referida atividade financeira é exercida pelos entes da Federação e suas respectivas 

autarquias e, na vertente da obtenção de receita, objetiva a prestação dos serviços públicos e a 

defesa dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito à saúde. 

Nessa seara, quanto aos orçamentos, cabe mencionar que há três leis orçamentárias, a 

saber, o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária 

anual (LOA), de iniciativa do Poder Executivo, cujos respectivos projetos se sujeitam à 

posterior apreciação pelas duas Casas do Congresso, conforme os artigos 165 e 166 da Carta 

Magna de 1988. 

Nos termos do parágrafo 1º do referido artigo 165, a lei que estabelecer o plano 

plurianual firmará, de modo regionalizado, “as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada”. 

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO), por sua vez, compreenderá metas e 

prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 
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financeiro subsequente, bem como orientações para a elaboração da lei orçamentária anual 

(LOA), além de dispor sobre mudanças na legislação tributária, instituindo política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (artigo 165, § 2°). Importante se falar, 

além disso, que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/01) cobra que na 

LDO esteja contido anexo de metas fiscais, nas quais serão estabelecidas as metas anuais a 

serem implementadas no exercício financeiro a que se refere a lei e nos dois posteriores. 

Por último, em relação à lei orçamentária anual (LOA), consoante o parágrafo 5º 

também do artigo 165, é certo que ela compreenderá: 

 

 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; 
 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

 

Ainda quanto à LOA, o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição dispõe que nela 

não haverá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, excetuando-se, 

nesse caso, a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações 

de crédito, segundo a lei. 

Para entender a noção de “verbas públicas”, é preciso compreender o conceito de 

“receita pública”. O professor Ricardo Lobo Torres afirma que receita “é a soma de dinheiro 

percebida pelo Estado para fazer face à realização dos gastos públicos”
63

. 

Contudo, permita-se apresentar o conceito dado pelo professor Aliomar Baleeiro, o 

qual explica com maiores detalhes o instituto em questão, diante dos seus elementos 

precípuos. Veja-se: “receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem 

quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como 

elemento novo e positivo”
64

. Ou seja, não basta o ingresso do dinheiro nos cofres públicos de 

forma passageira; deve aquele passar a integrar seu patrimônio de modo definitivo. 

Com base nessas informações, as verbas públicas consistiriam no numerário 

consignado no orçamento, obtido, principalmente, pela via da arrecadação de tributos 

                                                             
63

 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 19. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2013. p. 185. 
64 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 116. 
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(especialmente, os impostos e as contribuições sociais), visando atender às necessidades dos 

indivíduos e da coletividade, em cumprimento às determinações constitucionais. 

No tocante ao direito à saúde e a sua efetivação, falar-se-á, precisamente na receita 

geral dos impostos e nas contribuições sociais para custeio da seguridade social, previstas no 

caput do artigo 149 da Constituição
65

, cuja instituição é de competência exclusiva da União. 

Tais contribuições podem ser subdivididas em: a) previdenciárias, com destinação especial ao 

custeio da Previdência Social, constituídas pelas contribuições dos segurados e das empresas; 

e b) não previdenciárias, as quais objetivam custear a assistência social e a saúde pública, 

como por exemplo, a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), o 

PIS (Programa de Integração Social), incidentes sobre a receita ou o faturamento, e a CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), que recai sobre o lucro. 

Assim, resta nítido que as verbas públicas vêm da sociedade, dos indivíduos, e a eles 

devem ser destinadas, por meio, geralmente, de políticas públicas, como é o caso da saúde, 

havendo, de fato, a concretização dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 

Todavia, caso o Estado não proceda, dessa forma, conforme largamente defendido, é 

indispensável e completamente aceitável que os cidadãos recorram ao Poder Judiciário para 

que os seus anseios sejam atendidos e, se mesmo assim, não houver o cumprimento das 

decisões judiciais “espontaneamente” pela Administração Pública, medida eficaz, ao melhor 

entender, será a determinação do sequestro de verbas públicas, em razão da urgência e do 

perigo na demora do provimento, muitas vezes, por aquela. 

 

4.3 O sequestro de verbas públicas como medida efetiva para garantia do direito 

fundamental à saúde 

 

Conforme já explicitado, o orçamento, estruturado, principalmente, por meio do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, visa organizar 

a destinação dos gastos públicos, fixando as despesas, ao mesmo tempo em que prevê a 

arrecadação de receitas, tudo em nome do planejamento e da transparência das condutas do 

Estado. Nessa seara, em regra, só poderiam ser gastos os valores fixados no orçamento do 

país, sob o risco de gerar um abalroamento nas contas públicas e um desequilíbrio no 

cumprimento dos compromissos governamentais. 

                                                             
65 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
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Do outro lado, porém, tem-se a Constituição Federal trazendo diversas obrigações, 

autorizações e previsões de direitos à espera de serem concretizados pelo Poder Público, 

principalmente, em prol da coletividade. 

Assim como todo indivíduo, o Estado possui suas dívidas e precisa, de fato, se 

planejar para quitá-las. O problema é quando ele se queda inerte face às demandas dos 

indivíduos, em especial, no tocante à efetivação dos seus direitos fundamentais. Nesse 

momento, só restaria ao indivíduo buscar perante o Judiciário uma solução célere e eficaz 

para tal situação. 

Ocorre, porém, que, em grande parte, o Estado tenta se esquivar de seu 

compromisso, alegando não ter condições suficientes ou não haver razoabilidade na 

solicitação do demandante, e que, se assim o fizer, deixaria desamparada outra área sob seu 

cuidado. 

Nesses casos, de modo a efetivar o cumprimento da determinação judicial, tem o 

Poder Judiciário várias medidas para lhe auxiliarem, como por exemplo, o sequestro das 

verbas públicas, arrecadadas, precipuamente, por meio da tributação. 

Entretanto, ao se tratar do sequestro nessa modalidade, surgiria um limite firmado 

pela própria Constituição. Observando-se o caput do artigo 100 da Carta Magna de 1988, 

têm-se que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em razão de sentença judiciária, 

obedecerão à ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos créditos 

respectivos. Essa regra pode ser vista também no artigo 730 do Código de Processo Civil de 

1973. 

Os precatórios nada mais são do que títulos concedidos a uma pessoa física ou 

jurídica, reconhecendo a existência de uma dívida do Poder Público para com eles, decorrente 

de ações judiciais nas quais ocorreu o trânsito em julgado. 

Em que pese o acúmulo de credores do Estado, vencedores de demandas judiciais, e, 

consequentemente, a infinidade de precatórios a serem quitados, a Constituição estabelece que 

há situações nas quais esses débitos serão pagos com preferência em relação aos demais. É o 

que se observa do teor do parágrafo 1º do referido artigo 100: 

 

 
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de 

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 

benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, 
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais 

débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 
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De uma simples análise do dispositivo acima, percebe-se a preocupação em valorizar 

as necessidades básicas dos indivíduos, priorizando a questão dos “alimentos” em detrimento 

de outros direitos figurados nas ações judiciais das quais se originam os precatórios. 

Não se pode, porém, ignorar-se que dentro da ressalva do parágrafo 1º ainda foi 

incluída uma exceção, disposta no parágrafo subsequente, o qual afirma: 

 

 
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) 

anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam 
portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 

preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo 

do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o 

fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem 
cronológica de apresentação do precatório. 

 

 

Fica claro que a referida exceção primou pela garantia do direito à dignidade da 

pessoa humana, à integridade física e moral dos cidadãos, e como objetivo final, assegurar o 

direito à vida. Ora, não restam dúvidas de que uma pessoa de 60 anos ou mais ou portadora de 

determinada moléstia grave tenham, em regra, maior necessidade e urgência quanto ao 

provimento pleiteado ao Estado. Aqui, de maneira alguma, haveria de ter que se esperar o 

longo período, geralmente, aguardado pelos credores do Estado. Não se trata de atribuir-se 

meramente privilégios; vislumbra-se uma melhora na qualidade de vida ou, pelo menos, a 

certeza de uma vida digna. 

Nesse sentido, de maneira a resguardar o direito de precedência no pagamento de 

precatórios, evidenciado anteriormente, de modo a não ocorrer seu preterimento, bem como 

objetivando a alocação orçamentária do montante necessário à satisfação do seu respectivo 

débito, a Constituição traz no parágrafo 6º também do artigo 100 a possibilidade do sequestro 

do valor correspondente, a ser determinado pelo Poder Judiciário, situação esta presente 

também no artigo 731 do antigo CPC. 

Apesar da Constituição prever apenas essas hipóteses para o sequestro de valores 

constantes dos cofres públicos, o que se propõe é a expansão desse procedimento no tocante 

aos direitos fundamentais, dentre eles, o direito à saúde. Não se pretende violar os 

mandamentos constitucionais ou ignorar a pretensão do constituinte ao desenvolver cada 

dispositivo. Na verdade, ponto a ser observado é: o sequestro continuará sendo medida 

excepcional para efetivar os direitos fundamentais. 
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Vale destacar, nesse sentido, que o parágrafo 5º do artigo 461 do CPC/73 autorizava 

a utilização de diversas medidas para impedir a violação de um direito, dentre elas o bloqueio 

e sequestro de valores. 

Pontue-se que a referida norma foi disciplinada no artigo 497 do novo Código de 

Processo Civil ao estabelecer que o juiz determinará as medidas que entender necessárias para 

efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, facultando-se 

ao julgador aplicar aquela que, no seu entender, se mostre mais adequada à luz das 

circunstâncias do caso. 

O sequestro de valores do erário constitui medida necessária quanto à 

instrumentalização do direito à saúde, cujo objetivo principal é garantir a obtenção mais 

pronta possível do bem da vida que se busca com o provimento judicial. 

Não se pode esquecer que no momento em que ao Estado foram atribuídas as 

funções de organizar e administrar a sociedade, a ele também passou a caber as decisões 

concernentes à gestão dos recursos públicos e à forma de concretizar as ordens da 

Constituição. Todavia, não raras as vezes, ele tem falhado quanto à sua conduta para com o 

povo, que, a duras penas, se vê desprovido da efetividade das garantias fundamentais, mesmo 

diante da existência de políticas públicas. 

Essa conduta do Estado foi duramente combatida pelo Ministro Celso de Mello no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1458-7/DF
66

, justificando-se a adoção 

de meios mais enérgicos para repelir a inércia daquele, não de qualquer maneira, mas dentro 

de um patamar lógico e como consequência da omissão do Poder Público, na linha da 

“judicialização do direito à saúde”. 

A primeira condição para a utilização dessa medida pelo Judiciário, na esteira desse 

importante direito, é a existência de políticas públicas dando-lhe contorno e conteúdo. A 

Constituição prevê, o Estado transforma a previsão em realidade. Pelo menos, deveria 

transformar. 

Implementadas essas políticas, passa-se ao segundo requisito: só se exige do Estado 

aquilo que não ofenda ou viole a segurança do indivíduo demandante ou da coletividade. Ora, 

se um medicamento ou tratamento são negados pela ausência de comprovação de sua eficácia, 

                                                             
66 Nesse julgamento, o Ilustre Ministro Celso de Mello assim se manifestou: “Se o Estado deixar de adotar as 

medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, 

operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe 

impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. [...] Não se pode tolerar que os órgãos do Poder 

Público, descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto, infrinjam, 

com esse comportamento negativo, a própria autoridade da Constituição e efetuem, em consequência, o conteúdo 

eficacial dos preceitos que compõem a estrutura normativa da Lei Maior”. 
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seja por estar ainda em fase de testes, seja pelo reconhecimento dos órgãos competentes de 

que aqueles, ao invés de benefícios, poderão trazer danos aos seus usuários, não se mostra 

apto que se destine, muito menos, sequestre valores dos cofres públicos para fornecê-los. 

Aliás, sequer deveriam estar sendo pleiteados no Poder Judiciário. Portanto, a comprovação 

hábil de que o produto exigido é essencial à saúde, à vida do cidadão, bem como atua com 

plena eficácia, não pode ser preterida quando do ato de determinar-se a providência ora em 

debate. 

A terceira condição a ser observada diz respeito à urgência intrínseca ao direito à 

saúde. Via de regra, quando alguém pleiteia perante o Judiciário um fármaco, por exemplo, 

não tem como fim acrescentar mais um processo aos diversos distribuídos pelos tribunais, 

congestionando a celeridade processual. Pelo contrário, o faz, muitas vezes, por não ter 

condições financeiras – e mesmo que o tivesse, pois o direito à saúde é para todos – e ver 

naquele medicamento a única, repito, única forma de sobreviver ou ter uma vida com o 

mínimo de conforto. Assim, o sequestro buscaria retomar a honra e a dignidade desses 

indivíduos, conforme desejado pelo constituinte. 

Nessa esteira, importante lição foi dada pelos Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 904.443/RS
67

, acerca daquilo que o Estado 

deve evitar como premissa máxima: 

 

 
[...] 3. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento 

médico a pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, 

de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e conseqüências 
que possam acarretar a não-realização. [...] 5. O Estado, ao negar a proteção 

perseguida nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito 

fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever 
constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à 

vida. É totalitário e insensível. 

 

 

Daí se extraem duas questões: primeiramente, a responsabilidade solidária dos entes 

da Federação na garantia do direito à saúde, isto é, na determinação do sequestro, é aceitável 

que qualquer um deles possam ter suas verbas apreendidas para dar efetividade ao referido 

direito social; em segundo lugar, as consequências da inércia do Estado é tão gravosa, que 

permitir-lhe escapar ileso das ordens judiciais, sem a devida prestação a qual lhe era exigida, 

                                                             
67 STJ - REsp 904.443/RS. Relator: Ministro José Delgado. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do 

Julgamento: 13/02/2007. DJ: 26/02/2007. p. 567. 
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significa incentivar a sua constante omissão e afirmar que a Constituição Federal não teria 

força que, notoriamente, lhe caracteriza. 

Por fim, a “reserva do possível” não pode ser usada como uma alegação genérica 

para evitar a medida excepcional do sequestro. Assim como um indivíduo deve comprovar as 

suas afirmações, no tocante à efetivação do direito à saúde pelos meios judiciais, precisa o 

Estado demonstrar a contento que aquilo abalará sua estrutura econômica, não bastando a 

elaboração de meras ilações. 

Ainda assim, como assentado na maior parte da doutrina e da jurisprudência, o 

direito à vida está acima de qualquer interesse econômico dos entes públicos. Afinal, quem 

mantém o Estado é o povo, todo o poder emana dele e para ele necessita o Poder Público 

atuar. 

Quando a Constituição tratou da possibilidade do sequestro nos casos de portadores 

de doenças graves, deixou em aberto o que isso representaria. Agora, o que restou 

configurado é que a saúde integra o direito à vida, não passível de restrição nem sujeito ao 

regime dos precatórios. O direito à saúde acrescenta à noção do “mínimo existencial”, 

devendo ser preservado e garantido, permitindo, em sua plenitude, usufruir-se da vida, sob a 

égide da dignidade da pessoa humana. 

Desse modo, para ratificar as ideias aqui defendidas, será exposto o posicionamento 

dos Tribunais Pátrios, especificamente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, já adiantando, de antemão, que estes compartilham da 

possibilidade da adoção do sequestro das verbas públicas, em valoração do direito à vida. 

 

4.4 O posicionamento dos Tribunais Pátrios quanto ao sequestro de verbas públicas para 

garantia do direito à saúde 

 

Constatada a eficiência do sequestro de verbas públicas como medida assecuratória 

da efetividade do direito à saúde, reserva-se este último tópico para a apresentação de uma 

análise de decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos anos de 2014 a 2016. A saber, nesse período, com relação a 

esse tema, contabilizou-se, aproximadamente, a existência de 150 decisões no âmbito do TJRJ 

e 6 no STF, todas a favor daquela medida como forma de garantir a concretização do direito 

social à saúde. Assim, faz-se necessário evidenciar as principais razões que levaram os 

Julgadores a entenderem nesse sentido. 
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De plano, foi possível notar-se nas decisões supracitadas que o sequestro ora 

defendido se mostra como medida possível ao julgador na obtenção do cumprimento de sua 

determinação pelo Estado, nos termos do art. 461, parágrafo 5º do CPC/73 e do artigo 497 do 

CPC/15. Assim ficou ementado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0046525-

16.2015.8.19.0000, interposto pelo Município de Nova Iguaçu (RJ): 

 

 
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PORTADOR DE 

DIABETES MELLITUS. RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO 

EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. INÚMERAS 

DETERMINAÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E DE SEQUESTRO 

DE VERBA PÚBLICA PARA A COMPRA DOS MEDICAMENTOS 

DURANTE O PERÍODO DE 3 ANOS EM QUE TRAMITA A AÇÃO 

JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. NOVA 

DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. O fornecimento de medicamento 
imprescindível à manutenção da saúde de paciente portador de Diabetes 

Mellitus é providência urgente e inadiável que legitima a decisão judicial de 

sequestro de verbas públicas, quando descumprida a ordem pelo ente estatal 
e após frustrada a busca e apreensão. Medidas necessárias à efetivação da 

tutela específica ou obtenção de resultado prático equivalente. Bloqueio nas 

contas públicas de valor suficiente para adquirir os remédios necessários 

para o Agravado no período de três meses. Cabimento da medida de modo a 
garantir a saúde e vida humana. Aplicação do art. 461, § 5º do CPC, que 

autoriza a aplicação de várias medidas para impedir a violação de um direito, 

como o de fornecimento de medicamentos, incluindo medidas inominadas, 
como o sequestro de valores. Alegação do agravante de que grande parte da 

medicação exigida judicialmente encontra-se disponível nas farmácias 

especializadas que integram a rede municipal de saúde, não afasta a 
imposição da medida em razão de ter sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a ausência dos mesmos em depósito. Manutenção da decisão. 

Conhecimento e desprovimento do recurso.
68

 (grifo do autor) 

 

 

Inclusive, a Súmula nº 178 do TJRJ trata do sequestro como uma medida aplicável 

quando ineficazes outros meios coercitivos, em relação ao fornecimento de medicamentos, 

mediante a posterior prestação de constas. Veja-se: 

 

 
Súmula nº 178. Para o cumprimento da tutela específica de prestação 

unificada de saúde, insere-se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz 

outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de 
medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de 

ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de 

                                                             
68

 TJRJ – Agravo de Instrumento 00465251620158190000, Relator: Des. Rogério de Oliveira de Souza, 20ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data de Publicação DJE: 22/10/2015. 
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contas. (Referência: Processo Administrativo nº 0013667-

68.2011.8.19.0000. Julgamento em 22/11/2010. Relator: Desembargadora 

Leila Mariano. Votação unânime.) 

 

 

A justificativa da referida medida, conforme largamente exposto no presente 

trabalho, nada mais seria do que a relação do direito à saúde com o direito à vida, um dos 

máximes da Constituição Federal de 1988, o qual não pode ser limitado, preterido ou 

ignorado, cabendo ao Judiciário não criar políticas públicas nessa área, mas assegurar o fiel 

cumprimento da Lei Magna. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana deve imperar sobre 

quaisquer outras alegações de cunho econômico por parte do Poder Público, sendo, inclusive, 

pacificado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o entendimento da responsabilidade 

solidária entre a União, os Estados e os Municípios quanto à garantia do direito fundamental à 

saúde. Nessa esteira, brilhante decisão foi proferida por ocasião do julgamento da Apelação 

Cível nº 0007441-31.2014.8.19.0036, cujo trecho se destaca a seguir: 

 

 
Não se pode olvidar que a assistência à saúde é direito fundamental 

garantido na Constituição Federal e consectário do princípio fundamental da 
dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º da Carta Magna. 

Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que “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 o acesso universal 

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

Destarte, não existe distinção ou diferenciação quanto às obrigações 

impostas aos entes federativos, competindo ao Estado, em sentido lato, a 
obrigação de garantir a saúde de todos, mediante políticas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos, não violando o princípio da 

igualdade a decisão judicial que garante o acesso à saúde àquele que 
necessita de tratamento, a fim de assegurar o seu direito à vida. 

A obrigação tem natureza e caráter solidário, podendo o cidadão exigir sua 

prestação por inteiro de qualquer um dos entes federados, como já pacificado 
neste Tribunal através da edição do Enunciado nº 65, de sua Súmula: 

“Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 a 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”.

69
 (grifo nosso) 

 

 

Na mesma linha de pensamento, o seguinte julgado: 

 

 

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INS-TRUMENTO. 
FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTO. PACIENTE PORTADOR DE 

                                                             
69 TJRJ – Apelação Cível 00074413120148190036, Relator: Des. Rogério de Oliveira de Souza, 22ª Câmara 

Cível, Data de Julgamento: 18/01/2016. 
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DIABETES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. PEQUENO VALOR. 

POSSIBILIDADE. 
1. O artigo 461, §5º, do Código de Processo Civil, contempla as medidas 

assecuratórias à obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento, 

sendo certo que tal rol não é exaustivo, e sim exemplificativo, 

fundamentando-se, nele, o sequestro da verba pública, medida excepcional e 
razoável diante do caso concreto. Enunciado nº 02 do Aviso 69/09. 

2. A recalcitrância em cumprir a obrigação de fornecer medicamento 

necessário à saúde da agravada viola direito fundamental, com amparo no 
princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, III, da 

CRFB, justificando, assim, o sequestro de verba pública. 

[...] 

4. Portanto, em que pese a impenhorabilidade do bem público, no caso 
concreto tal princípio deve ceder diante do direito fundamental à saúde. 

Precedentes do STJ e TJRJ. 

5. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no 
sentido de que se tratando de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor, 
segundo o seu prudente arbítrio. Precedente do STJ. 

6. Recurso não provido.
70

 

 

 

Outro ponto a se enfatizar é que o direito à saúde não pode ser subjugado pela mera 

alegação, sem provas hábeis, da “reserva do possível” pelo Estado, não havendo, ainda, 

qualquer invasão do Poder Judiciário na esfera do Executivo, quando da determinação da 

medida excepcional em discussão para efetivação daquele direito, uma vez que o “mínimo 

existencial” precisa ser conservado, como requisito para uma vida digna dos indivíduos. 

Sobre isso, segue importante trecho do acórdão proferido no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 0006356-84.2015.8.19.0000: 

 

 
Assim, não há que se falar em invasão do Poder Judiciário na esfera do 
Poder Executivo na hipótese de conflito que envolva o direito fundamental à 

saúde, incluso no conceito de mínimo existencial. 

Destaca-se, ainda, que a ausência de dotação orçamentária não pode servir 
de empecilho jurídico para a propositura de demanda que visa a assegurar o 

direito à saúde, por se tratar de direito fundamental, notadamente quando a 

alegação vem desacompanhada de prova objetiva da incapacidade financeira 
do ente estatal. 

Nesse sentido, dispõe o enunciado sumulado nº 241, do TJERJ: 

“Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do 

possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas 
estabelecidas pela Constituição.”

71
 (grifo nosso) 

                                                             
70 TJRJ – Agravo Inominado no Agravo de Instrumento 00069211420168190000, Relator: Des. José Carlos 

Paes, 14ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2016. Data da Publicação DJE: 18/03/2016. 
71 TJRJ – Agravo de Instrumento 00063568420158190000, Relatora: Des. Mônica Maria Costa, 8ª Câmara 

Cível, Data de Julgamento: 23/06/2015. Data da Publicação DJE: 25/06/2015. 
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Por fim, no tocante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, este corrobora 

com o entendimento do TJRJ aqui exposado, ressaltando apenas o caráter excepcional da 

determinação do sequestro de verbas públicas, nos casos urgentes, nos quais o provimento se 

torna indispensável à sobrevivência do indivíduo demandante, bem como em total atenção, 

repita-se, ao mínimo existencial, à dignidade da pessoa humana e, consequentemente, ao 

direito à vida, senão veja-se: 

 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA 

GARANTIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA 

FIXADA NO RE 607.582-RG. TEMA 289. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM CONFORMIDADE COM O JULGADO DESTE TRIBUNAL. 

1. O bloqueio de verba pública como garantia ao fornecimento de 

medicamentos ligados ao direito à saúde e à vida é possível, nos termos da 
reafirmação da jurisprudência firmada pelo Plenário Virtual da Corte no 

julgamento do RE 607.582-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 27/8/2010, 

Tema 289. 

2. In casu, o acórdão recorrido asseverou: “Agravo Interno em Agravo de 
instrumento. Fornecimento de medicamentos. Agravada que necessita de 

leite especial por ser portadora de alergia à lactose. Descumprimento de 

decisão judicial. Sequestro de verba pública. Possibilidade. Aplicação do 
Enunciado nº 02 do Aviso 83/2009 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro. Precedentes do STJ e deste TJ/RJ. Prevalência do direito à vida 

e da efetividade da prestação jurisdicional. Desprovimento do recurso.” 
3. Agravo DESPROVIDO.
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 (grifo do autor) 

 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E 
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
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72 STF – ARE 784.701/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/11/2014. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objeto a abordagem dos direitos sociais como umas 

das dimensões dos direitos fundamentais, demonstrando-se que a sua defesa na Constituição 

Federal significa muito mais do que uma simples previsão. O caráter essencialmente 

prestacional daqueles obriga o Estado a efetivá-los, a torná-los paupáveis aos indivíduos para 

os quais foram criados. 

Assim, embora vistos, muitas vezes, como normas simplesmente programáticas, 

exigem imediata aplicação, sendo concretizadas por meio de políticas públicas de acesso 

universal e igualitário. 

Nesse sentido, ficou evidenciado o “mínimo existencial” como núcleo dos referidos 

direitos fundamentais, não se admitindo qualquer conduta por parte do Poder Público abaixo 

dessa tênue linha, instituída para assegurar a todos a possibilidade de uma vida digna, de 

maneira a atender aos fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. 

Ainda nessa esteira, tem-se o direito à saúde, talvez, como uma das garantias de 

maior importância na Carta Magna, uma vez que intimamente relacionado ao direito à vida. 

Conforme o ordenamento constitucional, trata-se de direito fundamental a ser implementado 

obrigatoriamente pelo entes da Federação, não somente como forma de prevenção, mas 

também em caráter curativo, por meio das já citadas políticas sociais e econômicas. O Sistema 

Único de Saúde, por exemplo, surge nesse contexto como um meio de proteger e preservar a 

saúde dos cidadãos, prestando serviços de extrema relevância pública. 

Dessa forma, restou nítido a não facultatividade ao Estado sobre os direitos sociais, 

principalmente, o direito à saúde, tendo em vista que a sua não prestação implica aos seus 

beneficiários danos, por vezes, irreversíveis. Ademais, após anos de lutas para que tal direito 

conquistasse espaço no Brasil e entre a população, chegando ao patamar no qual se encontra, 

isto é, como garantia constitucionalmente reconhecida, é inadmissível a inércia do Estado em 

cumprir uma de suas funções precípuas. 

Se constatada a omissão da Administração Pública ou sua insuficiente atuação, pode 

ser pleiteada perante o Poder Judiciário a imediata concretização dos provimentos relativos 

àquele direito social, sob pena de se ver violada, antes de tudo, a própria força normativa da 

Constituição Federal. 

Quanto a essa judicialização, não restou dúvidas que sua ocorrência deve se pautar 

em parâmetros devidamente estabelecidos, viabilizando, logicamente, as prestações 
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demandadas, sem oferecer risco ao equilíbrio dos cofres públicos e, consequentemente, à 

efetivação de outros direitos também essenciais. 

No tocante a essas diretrizes, foram verificados dois importantes momentos para a 

nação brasileira, quais sejam, a realização da Audiência Pública de Saúde nº 4 e o julgamento 

da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, ambos ocorridos no Supremo Tribunal Federal, os 

quais trouxeram à tona temas ainda obscuros quanto ao direito à saúde, permitindo tanto aos 

demandantes quanto aos julgadores compreenderem os limites pelos quais devem caminhar as 

ações judiciais. 

De uma observação minuciosa dos argumentos expendidos nos referidos 

acontecimentos, algumas questões ganharam um contorno especial e, de imediato, a primeira 

delas é a turbulenta relação entre a efetivação das políticas de saúde e a alegação da “reserva 

do possível”. Restou configurado que esse último argumento é aceitável, desde que 

comprovada a insuficiência de recursos por parte do Estado. A mera afirmação de que o 

fornecimento de determinado medicamento ou tratamento retirará de outro setor os 

investimentos necessários para sua manutenção, sem a devida demonstração, é vazia, quanto 

mais, por se fazer necessária sempre a ponderação da atuação do Poder Público com base no 

supracitado “mínimo existencial”. 

Não se ignora que os custos tidos pela Administração Pública para manter seu pleno 

funcionamento e o da sociedade são altíssimos e que a grande quantidade de ações judiciais 

visando à efetivação dos direitos fundamentais acaba por agravar a sua situação. Contudo, 

sabendo-se que os valores previstos no orçamento público, a título de receitas, advêm dos 

próprios cidadãos, é mais do que certo que a esquiva daquele que deveria atender às 

necessidades da coletividade é completamente injusta, merecendo ser repelida. 

Em tempo, é de se afirmar que, embora a saúde seja um direito universal, devem ser 

sopesadas as demandas, não sendo devida a requisição de produtos e tratamentos cuja eficácia 

não se mostre comprovada, nem ainda daqueles que afrontem as normas de segurança do 

sistema de saúde brasileiro, estabelecidas, precipuamente, pela Agência de Vigilância 

Sanitária, de maneira a não haver um efeito reverso, isto é, o elemento almejado para elevar a 

expectativa de vida do paciente ameaçar a sobrevivência deste. 

Assim, no âmbito da “judicialização da saúde”, mantendo-se o Estado inerte mesmo 

diante de uma decisão judicial, o uso do sequestro de verbas públicas mostra-se como medida 

apta a assegurar a garantia daquele direito, compreendida, nesse contexto, como sua 

instrumentalização, desde que, inicialmente, demonstrados os seus requisitos gerais, como a 
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probabilidade do direito e o perigo da demora no provimento, isto é, a urgência do caso em 

tela. 

Além desses, a determinação do sequestro só será devida se comprovada a eficácia 

do produto ou serviço requerido, bem como a não existência de similar oferecido pelo sistema 

público de saúde, uma vez que o planejamento contido nas estruturas orçamentárias também 

deve ser respeitado. 

Foi possível constatar-se isso também nas 150 decisões, aproximadamente, do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e nas 6, em média, do Supremo Tribunal Federal, 

proferidas entre os anos de 2014 e 2016, as quais serviram de base para ratificar as alegações 

ora defendidas. Nessa seara, restou evidenciada a possibilidade de utilização, não como regra, 

mas como medida excepcional, do sequestro das verbas públicas, após a tentativa por outros 

meios de assegurar-se o cumprimento das ordens judiciais no tocante à saúde. 

No mesmo sentido, configurou-se a existência da responsabilidade solidária entre a 

União, os Estados e os Municípios, sendo devida a exigência da instituição de políticas 

públicas de saúde e de sua execução de todos os referidos entes. 

Por fim, prevaleceu o atendimento do mínimo existencial, característica intrínseca 

aos direitos fundamentais, dentre eles, a saúde, em detrimento da reserva do possível, 

certamente, mediante a apresentação de provas pelos indivíduos que pleiteiam perante o 

Judiciário a efetivação dos seus direitos, por entenderem os doutos julgadores não poderem os 

interesses econômicos do Estado se sobrepujarem ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e ao direito à vida. Afinal, nada seria o Estado se não fosse por aqueles que o 

constituem. 
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