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RESUMO 

 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir de 

ampla pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, o tema do direito à saúde, 

especialmente em relação a sua aplicação nos pedidos de cobertura de 

tratamentos médicos no exterior analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.. 

Inicialmente, apresenta-se a inserção do direito a saúde no rol dos direitos 

humanos fundamentais, e todo o processo histórico que acaba por reconhecer a 

saúde como um direito social. Posteriormente a realidade da saúde é 

apresentada, em relação às disposições constitucionais e infraconstitucionais 

existentes no arcabouço jurídico pátrio. Passa-se a apresentação das decisões do 

STJ em relação aos pedidos de tratamento médico no exterior, com a apreciação 

das ações julgadas desde o ano 2000. Para tanto são analisados os fundamentos 

e razões dos pedidos, bem como os motivos que levam o Ministério da Saúde a 

negar o custeio destes tratamentos.  Posteriormente são analisadas as decisões 

da Corte, suas diferentes fundamentações, os motivos que ensejam decisões de 

procedência e improcedência, para que se procure concluir pela efetiva posição da 

Corte em relação aos pedidos de cobertura de tratamentos médicos no exterior.  

 

Palavras-chave: Direito à saúde - Direitos fundamentais sociais – Superior 

Triubunal de Justiça  - Tratamentos médicos no exterior – Cobertura pelo SUS  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Constituição de 1988  pela primeira vez reconheceu a saúde como 

um direito fundamental, sacramentando em seu texto a expressão “direito de todos 

e dever do Estado”.   

A realidade normativa, no entanto, como se sabe, não encontra 

respaldo na realidade fática. O Estado é desidioso no cumprimento de sua 

obrigação constitucional, não assumindo de forma competente o mínimo 

necessário a dar a todos os cidadãos a atenção básica de saúde, como prometido 

pela Lei maior.  

É nesse contexto que se insere o estudo que nos propomos a fazer. 

Como se sabe o Poder Judiciário surge como garantidor do direito à saúde, o que 

se vê com as milhares de ações que tramitam nos mais diversos tribunais pátrios, 

onde os cidadãos buscam provimentos que lhes garantam a concretização da 

promessa constitucional.  Tais ações tomam as mais diversas formas.  Assim, 

destacamos os pedidos de cobertura de tratamentos médicos a serem realizados 

no exterior.    

Ao que se verifica pouco se estudou a respeito destas demandas, e 

da posição da jurisprudência a respeito. Em que pese o pequeno número de 

ações nesse sentido em comparação a outras demandas, como as de remédios 

por exemplo, tais processos merecem uma observação mais cuidadosa, 

especialmente porque os tratamentos médicos -pelo simples fato de serem 

realizados fora do Brasil-, envolvem um maior custo, trazendo à tona a discussão 

relativa às possibilidades financeiras do Estado.  

Tendo como parâmetro as decisões do Superior Tribunal de Justiça 

desde o ano 2000, se pretende buscar os motivos pelas quais alguém opta ou é 

obrigado a realizar um tratamento médico no exterior. Se analisa, de outro lado, a 

posição do Ministério da Saúde, e os motivos que levam o Poder Executivo a 

negar a totalidade destes pleitos.  



Por fim, ao se estudar os fundamentos das decisões do Superior 

Tribunal de Justiça frente as mais variadas situações que se apresentam, se 

conclui pela efetiva posição da Corte quanto aos pedidos judiciais de tratamentos 

médicos a serem realizados no exterior.  

Para tanto, o presente trabalho é introduzido pela análise da saúde 

como direito humano fundamental e seu conceito atual, e, posteriormente, são 

analisados os dispositivos constitucionais relativos à  

Finalmente, se chega a analise jurisprudencial, com referencia a 

cada uma das demandas que chegaram ao STJ desde o ano 2000 

 São analisados os fundamentos dos pedidos de cada uma das 

ações, até se chegar  as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, são 

separadas as ações em dois grupos, as julgadas procedentes pela Corte, e as 

com julgamento de improcedência, para que se verifique os motivos ensejadores 

de tais decisões, concluindo-se a respeito da atual posição do STJ sobre a 

matéria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I- A SAÚDE E SUA INSERÇÃO NO ROL DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS  

 

1. Direitos Humanos Fundamentais  

 

1.1. Conceito  

 

As idéias relativas aos direitos humanos fundamentais são ainda 

anteriores ao surgimento do constitucionalismo, que acabou por consagrar 

documentalmente a relação destes direitos, nas diversas nações, em diferentes 

épocas.  

Entende-se que a Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, 

deu origem ao constitucionalismo1. No entanto, outros documentos anteriormente 

escritos já tratavam dos direitos fundamentais, como ensina Jorge Miranda2:  

 

“O Direito Constitucional norte-americano não começa apenas nesse 
ano. Sem esquecer os textos da época colonial (antes de mais, as 
Fundamental Orders Connectiucut de 1763), integram-no, desde logo, 
em nível de princípios e valores ou de símbolos a Declaração de 
Independência, a Declaração da Virgínia e outras Declarações de 
Direitos dos primeiros Estados” 

 

Nadia de Araújo3 também estabelece como marco do reconhecimento aos 

direitos fundamentais as declarações inseridas nos textos constitucionais a partir 

do século XVIII, quando pôde se dar às idéias uma dimensão “permanente e 

segura”.  

                                                 
1
 “O constitucionalismo moderno surgiu para dar feição ao liberalismo burguês, no acerto de contas com a 

monarquia absolutista, que naquela fase do desenvolvimento capitalista tornara-se um empecilho ao 

casamento final e indissolúvel entre o poder econômico e o poder político, o que vale dizer, à conquista do 

Estado pela burguesia”  Barroso. Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. São 

Paulo: Renovar. 8ª edição. 2006. p. 068.  
2
 Manual de direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990. p. 138. t. 1.  

3
 Direito Internacional Privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 21 



Vê-se que as idéias de direitos humanos surgem de uma nova concepção 

de “pessoa”, inexistente no mundo pagão, que não diferenciava a “pessoa” da 

“coisa”.  

Ensinam Cinthia Robert e Elida Séguin4:  

 

“O homem possui direitos e liberdades inerentes à sua condição 
humana, sendo novo apenas o pensamento de que esses direitos 
constituem objeto próprio de uma regulamentação nacional e 
internacional”     

  

A nova concepção de ser humano traz, assim, a necessidade de 

reconhecimento de direitos, e, especialmente, de limitações para que a liberdade 

de todos possa ser preservada, possibilitando-se uma vida em sociedade.  

Ressalta Afonso Arinos5:  

 

“Com efeito, a idéia democrática não pode ser desvinculada das suas 
origens cristãs e dos princípios que o Cristianismo legou à cultura 
política humana: o valor transcendente da criatura, a limitação do poder 
pelo Direito e a limitação do Direito pela Justiça. Sem respeito à pessoa 
humana não há justiça e sem justiça não há Direito” 

 

  Prevalece hoje a idéia de que os direitos humanos fundamentais6 são 

aqueles positivados, e mutáveis de acordo com o momento histórico. Entre outras 

expressões, chegou-se a conceituar tais direitos como humanos naturais, dentro 

da visão jusnaturalista, segundo a qual tais direitos vêm da natureza. Bobbio7 

afirmou que “o homem como tal tem direitos, por natureza, que ninguém (nem 

mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e que ele mesmo não pode alienar (mesmo 

que, em caso de necessidade, ele os aliene, a transferência não é válida)”. John 

Locke é considerado o grande destaque entre os autores que defendem as idéias 

                                                 
4
 Direitos Humanos, Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 5  

5
 Curso de Direito Constitucional Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 188. v. I 

6
 Segundo Claudia Fernanda de Oliveira Pereira a expressão “direitos fundamentais”, nasceu na França, se 

consolidando na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Direito Sanitário. A relevância do 

controle nas ações e serviços de saúde. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2004. p. 25 
7
 A era dos direitos. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campos, 1992, p. 28. .   



jusnaturalistas modernas, afirmando que o verdadeiro estado do homem não é o 

civil, mas o natural8.  

Alexandre de Moraes9 traz o conceito da Teoria Jusnaturalista:  

 

“Por essa teoria, os direitos humanos fundamentais não são criação dos 
legisladores, tribunais ou juristas, e, conseqüentemente, não podem 
desaparecer da consciência dos homens”    

 

O direito natural, de acordo com Liszt Vieira10, inaugura o Direito 

Moderno, baseado em princípios, nas leis e na administração especializada da 

justiça, de acordo com um Contrato Social, onde indivíduos em princípio livres e 

iguais estabelecem por contrato um modelo de elaboração e justificação das 

normas legais.  Afirma que “o paradigma do Direito Natural que acompanhou a 

Modernidade foi a base doutrinária das revoluções burguesas baseadas no 

individualismo moderno11”. Para Liszt 12 “O jusnaturalismo foi, sem dúvida, a 

doutrina jurídica por detrás dos direitos do homem proclamados pelas revoluções 

Francesa e Americanas. O ser humano passava a ser visto como portador de 

direitos universais que antecediam a instituição do Estado”.     

 Sobre um direito natural à liberdade e democracia afirmou Angel Gallardo:  

 

“La Libertad y la Democracia no son criterios de escuela política, ni 

teorías doctrinarias, ni aseveraciones de partido. Son leyes naturales 

que el hombre hay de recabar y obedecer a todo trance
13

”    

 

A idéia de direito natural é reconhecida em textos modernos, como “A 

Declaração e Programa de Ação de Viena”, adotada em 1993, que em seu item I.1 

diz que “os direitos humanos e liberdades fundamentais são direitos naturais de 

todos seres humanos; sua proteção e promoção são responsabilidades 

primordiais dos Governos”.  

                                                 
8
. Op. cit. p. 29 (apud Norberto Bobbio) 

9
 Direitos humanos fundamentais 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. p. 34.  

10
 Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 16.  

11
 Idem 

12
 Idem 

13
 Los Derechos Del hombre Del ciudadano y Del Estado. Buenos Aires: Claridad, 1946. p. 4 



O jusnaturalismo, indicado pelo pensamento cristão – especialmente pela 

doutrina francesa - é, no entanto, objeto de muitas críticas. José Afonso da Silva14 

fala da necessidade de se ampliar a visão, admitindo-se outras fontes de 

inspiração para os direitos humanos fundamentais, sem esquecer que as 

primeiras surgiram do jus-naturalismo e no pensamento cristão. Para Bobbio15 

estavam iludidos os jus-naturalistas ao acreditar que certos direitos poderiam ser 

colocados acima de qualquer refutação, derivando-se diretamente da natureza do 

homem. Segundo o autor “a natureza do homem revelou-se muito frágil como 

fundamento absoluto de direitos irresistíveis”. Traz como exemplo a discussão que 

por muito tempo perdurou entre os defensores do jus-naturalismo, acerca da 

solução relativa à sucessão de bens: se deveriam retornar à sociedade, serem 

transmitidos de pai para filho, ou poderiam ser livremente dispostos pelo 

proprietário. Para Bobbio todas as soluções são compatíveis com a natureza do 

homem, seja como membro da sociedade, como pai de família ou como pessoa 

livre e autônoma.  

Na verdade o caráter mutável do que é considerado direito humano 

fundamental, afasta a idéia de que sua origem vem da natureza. Esta 

possibilidade de mutação de conteúdo induz a certeza de que eles não são 

estáticos e que variam dentro do contexto sócio-econômico em constante 

evolução, levando-se, ainda, em consideração que o progresso científico traz 

mudanças no tratamento humanitário16.  

Nessa linha Norberto Bobbio17 diz: 

 

“os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história 
destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos direitos 
do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das 
condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das 
classes no poder,  dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, 
das transformações técnicas etc.etc...”  

 

                                                 
14

 Curso de direito constitucional positivo. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 279. 
15

 Ob. Cit. p. 36 
16

 Robert, Cinthia e Elida Séguin. Op. cit. p. 8 
17

 Op. cit. p. 38 



O filósofo ensina que direitos que eram absolutos no século XVIII como a 

inviolabilidade da propriedade, foram submetidos a grandes limitações nas 

declarações contemporâneas. Enquanto outros naquela época não mencionados, 

como os direitos sociais, são hoje consagrados.     

Outro aspecto que nos parece importante na variação dos direitos 

fundamentais é a ideologia de determinado Estado. De acordo com Bonavides18, 

Carl Schmitt compreendia que se os direitos fundamentais poderiam variar 

segundo a ideologia e a espécie de Estado, então cada nação soberana possuiria 

seus direitos fundamentais específicos.  Sem dúvida sob o aspecto formal não se 

pode censurar essa idéia, na medida em que cada Carta constitucional traz seu 

catálogo de direitos. No entanto, desde a Declaração dos Direitos Humanos, são 

consagrados direitos de caráter universal, e atos, mesmo que reconhecidos pela 

legislação de um Estado, que podem ser considerados atentatórios à dignidade 

humana.  Como exemplo, temos várias atrocidades cometidas por regimes 

autoritários, com amparo na lei vigente no país.  

Em verdade as idéias de um direito natural foram substituídas pela 

necessária codificação das relações, formando o Direito como um sistema, onde o 

que interessa é aquilo expresso na Constituição, e no restante das regras legais 

do Estado (positivismo jurídico).  

No que diz respeito ao conceito da expressão “direitos humanos 

fundamentais”, é importante se estabelecer o diferente alcance dos conceitos  

“direitos fundamentais” e “direitos humanos”. 

Explica Ingo Sarlet19: 

 

“Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos, a explicação 
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de 
que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas  que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional.” 

                                                 
18

 Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p 152.  
19

 Direitos Fundamentais, 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 36.  



 

Assim a expressão “direitos humanos” se mostra mais ampla, englobando 

os “direitos fundamentais”, reconhecidos nas diferentes constituições. O autor se 

refere, ainda, à expressão “direitos do homem”, de conotação jusnaturalista, como 

necessária à demarcação da fase anterior ao reconhecimento pelo direito positivo. 

Afirma que a fase pode ser denominada uma “pré-história” dos direitos 

fundamentais20.    

 

Willis Filho21 estabelece, também, esta diferenciação:  

 

“De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os 
direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, 
estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente 
os direitos fundamentais, devemos distingui-los enquanto manifestações 
positivas do direito, com a aptidão para a produção de efeitos no plano 
jurídico, os chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políticas, 
situados em uma dimensão suprapositiva, deonticamente diversa 
daquela em que se situam as normas jurídicas - especialmente aquelas 
de direito interno”.  

 

Paulo Bonavides22 esclarece que numa acepção mais genérica é 

aceitável o uso indistinto das duas expressões, no entanto, razões de clareza e 

precisão de algum proveito didático indicam entender que a fórmula direitos 

humanos tem raízes históricas, antes de seu ingresso no direito positivo. Na lição 

de Edílson Farias23 os direitos fundamentais estão presentes quando “deixam de 

ser reivindicações políticas para se transformarem em normas jurídicas”. Para 

João Baptista Herkenhoff24 são “direitos que não resultam de uma concessão da 

sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o 

dever de consagrar e garantir”.   

Temos, deste modo, um consenso entre os doutrinadores em relação ao 

fato de os “direitos fundamentais” serem sempre “direitos humanos”, sendo que 

                                                 
20

 Op. cit. p. 37 
21

 A dimensão processual dos direitos fundamentais e da Constituição. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília a. 35, jan/mar 1998  
22

 Direitos Humanos com o Educação para a Justiça. São Paulo: Editora LTR 19998. p. 16 
23

 Colisão de Direitos, Porto Alegre . Sérgio Antônio Fabris Editor. 1996, p. 59.  
24

 Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Acadêmica, 1994. 3v. V.I: Gênese dos Direitos Humanos. p. 30 



estes podem ser fundamentais dependendo de sua positivação por determinada 

Constituição. José Afonso da Silva25 segue a mesma linha, dizendo que “direitos 

fundamentais” são “princípios que resumem a concepção do mundo e informam a 

ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no 

nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 

garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”. Ingo 

Sarlet26 lembra que, mesmo havendo distinção de conceitos, não se pode 

desconsiderar a íntima relação entre eles, pois a maior parte das Constituições 

posteriores a 2ª guerra mundial se inspirou na Declaração Universal de 1948.  

Nossa Constituição utiliza as expressões “direitos humanos”. “direitos e 

garantias fundamentais”, “direitos e liberdades constitucionais” e “direitos  e 

garantias individuais” , não havendo, pois, uma unidade terminológica. A 

diversidade de expressões é também reconhecida por José Afonso da Silva27, que 

lembra a utilização comum de expressões como “direitos naturais”, “direitos do 

homem”, “direitos individuais”, “direitos públicos subjetivos”, “liberdades 

fundamentais”, “liberdades públicas” e “direitos fundamentais do homem”.  

Na verdade o estabelecimento da diferença entre os conceitos e a 

amplitude de cada expressão se torna importante para a realização de um estudo 

criterioso da matéria. No entanto, o mais importante é que esses direitos sejam 

reconhecidos a partir da soberania popular, isto é, tenham como fonte a vontade 

do povo, e sejam efetivamente aplicados em nome dele, para que as pessoas 

possam ter uma vida digna.   

Temos, portanto, os direitos humanos como base da legitimidade do 

Estado Democrático de Direito, funcionando como limitador do poder estatal 28 . É 

nessa linha que Canotilho29  indica a função garantística da Constituição, como 

limitadora do poder do Estado.  

                                                 
25

 Op. cit. p.  176.  
26

 Op. cit. p. 38 
27

 Op. cit. p. 283 
28

 Robert, Cinthia e Elida Séguin. Op. cit. p. 7 
29

 Op. cit. p. 782.  



Bobbio30 aponta a dificuldade em se estabelecer um conceito de “direitos 

do homem”, por tratar-se de expressão muito vaga. Diz o filósofo:  

 

“A maioria das definições são tautológicas: “Direitos do homem são os 
que cabem ao homem enquanto homem”. Ou nos dizem algo apenas 
sobre o estatuto desejado ou proposto para esses direitos, e não sobre o 
seu conteúdo: “Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou 
deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem 
pode ser despojado”. Finalmente, quando se acrescenta referência ao 
conteúdo, não se pode deixar de introduzir termos avaliativos: “Direitos 
do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para 
o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da 
população, etc..., etc.”.  

 

Diz que nenhum dos três conceitos tem condições de elaborar uma 

categoria de direitos humanos que tenha contornos nítidos. Salienta Bobbio que 

os valores últimos, dos quais os fundamentos são apenas uma condição de 

realização, não se justificam, “o que se faz é assumi-los”. Tais valores, segundo o 

autor, não podem ser realizados globalmente e ao mesmo tempo, além do que 

dependem de concessões mútuas, onde entram o jogo de preferências, interesse 

políticos e orientações ideológicas.   

De qualquer maneira, na busca de um conceito, pode-se alcançar o 

estabelecido pela Unesco, segundo o qual, por um lado, os direitos humanos 

fundamentais são uma proteção institucional dos direitos  da pessoa humana 

contra os excessos do poder cometidos pelos órgãos do Estado, e por outro, são 

regras para estabelecer condições humanas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana31.  

A dificuldade de definição se exprime nas palavras de Tupinambá 

Nascimento32: 

 

“não é fácil a definição de direitos humanos (...) qualquer tentativa pode 
resultar significado insatisfatório e não traduzir para o leitor, a exatidão, a 
especificidade de conteúdo e a abrangência”  
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O que é realmente importante, como refere Alexandre Moraes33, é que os 

direitos fundamentais se relacionam com a garantia de não ingerência do Estado 

na esfera individual e a consagração da dignidade humana, em todas as esferas 

legislativas, e nos tratados internacionais.  São características dos direitos 

fundamentais de acordo com o autor: imprescritibilidade, irrenunciabilidade, 

inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência (as previsões 

constitucionais autônomas, mas relacionadas), e complementaridade (não 

interpretação isolada dos direitos, mas sim com a finalidade de alcance do 

legislador constitucional).     

Ainda em relação ao conceito de direito humano fundamental, Guilherme 

Moraes34 estabelece se tratar de “direito ou posição jurídica subjetiva 

asseguradora de uma esfera de ação própria e livre, impondo abstinência ou 

limitação à atividade estatal ou privada, ou determinante da possibilidade, 

decorrente de sua titularidade, de exigir prestações positivas do Estado”.  

Vê-se que, como os demais, une-se o autor à questão do garantismo, isto 

é, da limitação ao poder do Estado, juntamente com a necessidade de prestações 

positivas. No magistério de André Ramos35 direitos humanos são “um conjunto 

mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser humano baseada 

na liberdade e na dignidade”.  

Deparamos-nos aqui com outra questão que será tratada a seguir: Quais 

os limites mínimos para uma vida digna?  A dúvida nos faz lembrar as afirmações 

de Frei Beto 36 repetidas na primeira Conferência do terceiro dia do Fórum 

Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais, em 2004, segundo o qual 

nós ainda estamos lutando por direitos animais. Disse que “comer, buscar abrigo 

para as intempéries, educar e criar são direitos comuns aos animais”.  Para 

Georgenor de Souza se fala em “direitos individuais com a mesma facilidade com 

que se esquece. Propugna-se lutar pela defesa e pelas garantias do homem, ao 
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mesmo tempo em que se destroem homem e homem37”. Uma critica à sociedade 

brasileira é feita por Luís Roberto Barroso38, segundo o qual a situação se agrava 

na medida em que a elite econômica e intelectual “jamais se interessou ou foi 

capaz de elaborar um projeto generoso de país, apto a integrar à cidadania, ao 

consumo mínimo, enfim, à vida civilizada, os enormes contingentes historicamente 

marginalizadas”. 

Trazemos, ainda, o conceito de Joaquim Salgado39, segundo o qual os 

direitos humanos fundamentais “são matrizes de todos os demais; são direitos 

sem os quais não podemos exercer muitos outros”.  

Deparamos-nos, portanto, com valores, princípios, direitos mutáveis, mas 

que pertencem e sempre pertenceram aos seres humanos, mesmo que muitas 

vezes não respeitados. No entanto, sob o ponto de vista formal, e portanto, sujeito 

a efetividade, temos os direitos fundamentais como aqueles que estão 

devidamente previstos na ordem constitucional, encontrando eco na legislação 

inferior, bem como nos tratados internacionais.  

Afirma Ingo Sarlet40:  

 

“Cumpre lembrar, ainda, o fato de que a eficácia (jurídica e social) dos 
direitos humanos que não integram o rol dos direitos fundamentais de 
determinado Estado depende, em regra, da sua recepção na ordem 
jurídica interna e, além disso, do status jurídico que se lhe atribui, visto 
que do contrário, lhes faltará cogência”.  

 

Em seus estudos de Direito Constitucional, José Afonso da Silva41 

apresenta a mesma posição, na qual a expressão diz respeito à situações 

jurídicas definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade 

da pessoa humana. Sustenta o autor: 

 

“São direitos constitucionais na medida em que se inserem no texto de 
uma constituição ou mesmo constem de simples declaração 
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solenemente estabelecida pelo poder constituinte. São direitos que 
nascem e se fundamentam, portanto, no princípio da soberania popular”.  

 

Temos, desta maneira, os direitos humanos fundamentais na relação 

entre idéias universais sobre a dignidade humana, e as regras a respeito, 

efetivamente estabelecidas no direito positivo42. Estas devem ter real efetividade, 

com as devidas limitações ao poder estatal e prestações  pelo Estado, permitindo 

ao cidadão a expressão da sua soberania.  

 

1.2  A evolução dos Direitos Humanos  

 

A compreensão da existência de direitos humanos - a necessidade de 

respeito a padrões mínimos que garantam ao cidadão uma vida digna - é anterior 

ao cristianismo. Mesmo que, como Ingo Sarlet, se considere que na Antiguidade 

havia apenas algumas idéias-chave a respeito do assunto, a influência da religião 

e da filosofia já traziam importantes regras sobre a matéria, mesmo que ainda não 

escritas, mas já concebidas pela população.  

Em relação ao que chama de pré-história dos direitos fundamentais afirma 

Ingo43: 

 

“..o mundo antigo, por meio da filosofia nos levou a algumas idéias-
chave que, posteriormente, vieram a influenciar diretamente o 
pensamento jus naturalista e a sua concepção de que o ser humano, 
pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e 
inalienáveis”   

 

Diz, ainda, o profundo conhecedor da matéria:  

 

“..os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da 
igualdade dos homens encontram suas raízes na filosofia clássica, 
especialmente na greco-romana, e no pensamento cristão. Salienta-se,  
aqui, a circunstância de que a democracia ateniense constituía um 
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modelo político fundado na figura do homem livre e dotado de 
individualidade”.  

 

Podemos vislumbrar, como já dito, a propagação destas idéias em época 

ainda anterior. Segundo Alexandre Moraes44 a igualdade de direitos entre os 

homens já estava presente nos ensinamentos de Buda em 500 a.C. Reconhece 

que, posteriormente, foram por demais importantes as influências surgidas da 

Grécia, com os estudos a respeito da necessidade de igualdade e liberdade entre 

os homens e com a participação política dos cidadãos, a partir das idéias de 

Péricles. Na obra Antígona, de Sófocles (441 a.C), já era defendida a existência 

de normas não escritas e imutáveis, superiores aos direitos escritos do homem.  

É de se reconhecer a importância do Velho Testamento, trazendo 

princípios como a solidariedade para órfãos e viúvas e a fraternidade. Temos, 

também, os Dez Mandamentos como um verdadeiro Código de Ética, e até 

mesmo o Código de Hamurabi, autolimitando o poder absoluto do monarca e 

salientando a supremacia da lei.  

Antes, ainda, da Idade Média, temos a contribuição romana, 

estabelecendo regras limitadoras à atuação estatal. Para José Afonso da Silva45  o 

direito romano contribuiu com o veto do Tribuno da plebe contra ações injustas 

dos patrícios em Roma, com a lei de Valério Públicola proibindo penas corporais 

contra cidadãos em certas situações, até culminar com o Interdicto de Homine 

Libero Exhibendo, remoto antecedente do hábeas corpus moderno.  Refere, no 

entanto, que tais medidas existiam, em verdade, para proteger a classe 

dominante, com as idéias democráticas sendo, sim, difundidas na Grécia antiga.  

 

A importância da lei escrita é sublinhada por Fábio Konder Comparato46, 

salientando que foi efetivamente em Atenas que ela se tornou o fundamento da 

sociedade política.  Afirma: 
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“Essa convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser 
igualmente respeitados pelo simples fato de sua humanidade, nasce 
vinculada a uma instituição social de capital importância: a lei escrita, 
como regra geral e uniforme, igualmente aplicável a todos os indivíduos 
que vivem numa sociedade organizada”.  

  

Em verdade, mesmo com a propagação destas idéias, a época não 

conheceu realmente o primado da liberdade individual.   Mesmo na Grécia as 

forças centradas na religião e na família serviam para garantir os interesses 

dominantes. Importante lembrar que em Roma até os 46 anos de idade, e em 

Atenas e Esparta por toda a vida, o corpo do cidadão pertencia ao Estado, sendo 

o serviço militar obrigatório. Já a submissão à religião era também obrigatória.  

Oscar de Carvalho47 traz outras limitações impostas aos cidadãos à 

época:  

 

 “O Estado podia, sempre que necessitasse, tomar a fortuna dos 
cidadãos. Impunha-se-lhes o celibato e se imiscuía até mesmo nas 
pequenas coisas. A legislação de Esparta, por exemplo, regulamentava 
o penteado das mulheres e a de Atenas determinava que elas, quando 
viajassem, não levassem mais de três vestidos. Em Rodes havia lei que 
impedia o homem de fazer barba e em Esparta uma outra que exigia 
fossem raspados os bigodes”.  

 

Sobre o período afirmou Liszt48: 

 

 “É verdade que em Roma nunca houve um regime verdadeiramente 
democrático. Mas na Grécia os cidadãos atenienses participavam das 
assembléias do povo, tinham plena liberdade de palavra e votavam as 
leis que governavam a cidade – a polis -, tomando decisões políticas. É 
verdade, também, que estavam excluídos da cidadania os estrangeiros, 
as mulheres e os escravos. Estes últimos estavam fora da proteção do 
Estado, não eram nada. Na Antiguidade, o Homem era um ser sem 
direitos, por oposição ao cidadão”.  

 

É ponto comum que os direitos fundamentais floresceram na Idade Média, 

passando pela mensagem de igualdade trazida pelo Cristianismo.  

A importância das idéias do Cristo são ressaltadas por Oscar de 

Carvalho49:  
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“Os ensinamentos de Cristo, o Filho de Deus, estão contidos em quatro 
Evangelhos e constituem a mais bela página da afirmação da dignidade 
humana na história. Ao proferir o Sermão da Montanha , Cristo 
estabeleceu, de forma radical, os princípios morais básicos que 
deveriam nortear a ação humana. Proibiu a pena de morte e abominou a 
lei de talião, ensinou o amor aos inimigos e determinou a caridade entre 
os homens”. 

 

 Jellinek50 considera que a reforma religiosa de Lutero foi um marco 

histórico dos direitos fundamentais.  Já Sombart51 entende que a instituição do 

regime capitalista fez com que desabasse a estrutura feudal, criando um mundo 

novo de liberdade e garantias individuais.  

A Magna Carta inglesa de 1215 é considerada pela maioria da doutrina o 

primeiro documento a trazer os fundamentos dos direitos humanos. Tornada 

definitiva apenas em 1225 ela não tem natureza constitucional. Muito ligada aos 

princípios da época Medieval em que foi expedida, garantia os privilégios dos 

barões e dos poucos homens livres.  No entanto, serviu de inspiração para que 

Edward Coke extraísse dela fundamentos da ordem jurídica democrática da 

Inglaterra 52.  Isso porque, apesar de não reconhecer os direitos dos judeus, 

vassalos e escravos, o documento, conhecido como a Carta de João Sem Terra, 

estabeleceu limites ao poder real – fortalecendo o dos nobres -, criando as bases 

para o sistema de “freios e contrapesos”. 

Sobre a Magna Carta diz Canotilho53: 

 

“a Magna Carta, embora contivesse fundamentalmente direitos 
estamentais, fornecia já “aberturas” para a transformação dos direitos 
corporativos em direitos do homem”.  

 

Com a Revolução Francesa temos o fim da Idade Média, quando se 

concretizam as idéias a respeito dos direitos humanos fundamentais. Com ela as 

revoluções inglesa e americana “criaram um novo tipo de Estado, de poderes 
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limitados, pondo-se fim aos poderes absolutos do governante e engendrando-se 

uma nova forma de sociedade política.” 54.  

Surgiram, portanto, uma série de documentos importantes, para a 

consolidação das idéias de liberdade e limitação do poder55. Na Inglaterra, em 

1628 o parlamento impôs ao rei a Petição de Direitos, que passou a impedir que 

questões como impostos, prisões e outras fossem decididas sem a chancela do 

parlamento. Em 1679 foi votada a lei do hábeas corpus, até que em 1688 o rei 

Guilherme de Orange foi obrigado a assinar a Declaração de Direitos, instituindo a 

monarquia parlamentar naquele país56.  

Nessa época eram destacadas as opiniões de teólogos espanhóis, (como 

Vitória y las Casas, Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez e Gabriel Vázquez), 

de cunho jusnaturalista57.  Ingo Sarlet58 cita, ainda, os jus filósofos alemães Hugo 

Donellus, falando do direito à vida e à integridade corporal e imagem, e de 

Johannes Althusius que defendia a igualdade humana e a soberania popular. 

Depois deles, entre os séculos XVI e XVII podem ainda ser citados Grócio, 

Pufendorf, John Milton, Thomas Hobbes, Edward Coke, John Locke, Rousseau, 

Tomas Paine, Kant etc.etc... Com eles foram lançadas as bases e, posteriormente, 

a doutrina, baseada no Iluminismo de inspiração jus naturalista,  do contratualismo 

e da teoria dos direitos naturais do indivíduo.   

      É bom dizer que o perfil das Revoluções da época tinha como base os 

interesses da burguesia, criando as condições para a passagem do feudalismo 

para o capitalismo. A consolidação da burguesia no poder fez surgir “um novo 

Deus, o dinheiro.” 59.  

Antes de se chegar ao século XIX com o Estado Liberal não-

intervencionista, os direitos fundamentais eram consagrados em textos como a 

Declaração da Virgínia, a Declaração Norte-Americana, e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão adotada pela Assembléia constituinte da França.     
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A Declaração da Virgínia (1776) é considerada o primeiro documento 

moderno a prever os direitos fundamentais. Estabeleceu importantes princípios 

tais como: todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm 

direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, 

privar nem despojar sua posteridade, tais como o direito de gozar a vida e a 

liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a 

felicidade e a segurança; toda a autoridade pertence ao povo e por conseqüência 

dela se emana; os magistrados são os seus mandatários, seus servidores, 

responsáveis perante ele em qualquer tempo; o governo é ou deve ser instituído 

para o bem comum, para a proteção e segurança do povo, da nação ou da 

comunidade; nenhum homem e nenhum colégio ou associação de homens pode 

ter outros títulos para obter vantagens ou prestígios, particulares, exclusivos e 

distintos dos da comunidade, a não ser em consideração de serviços prestados ao 

público, e a este título, não serão nem transmissíveis aos descendentes nem 

hereditários; a idéia de que um homem nasça magistrado, legislador, ou juiz, é 

absurda e contrária à natureza; o poder legislativo e o poder executivo do estado 

devem ser distintos e separados da autoridade judiciária; os lugares vagos 

deverão ser preenchidos por eleições, freqüentes, certas e regulares; em todos os 

processos por crimes capitais ou outros, todo indivíduo tem o direito de indagar da 

causa e da natureza da acusação que lhe é intentada etc.etc... 

A Constituição dos Estados Unidos foi aprovada em 1787, sendo 

introduzidas emendas em 1791, prevendo os direitos fundamentais do homem. O 

documento é válido até hoje.    

A 1ª Emenda da Constituição daquele país estabelece:  

 

“O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou 
proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de 
palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, 
e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos.” 

60
.  
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Com forte influência nos dois documentos anteriormente tratados, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi reflexo da revolta contra o 

poder absoluto e o feudalismo, preparando a formação do Estado Liberal. O texto 

de 1789 proclama a liberdade, a igualdade, o direito de propriedade, a legalidade 

e às garantias individuais.  

As revoluções instituíram uma nova ordem social, e as idéias do 

liberalismo econômico de Adam Smith floresceram. Na Lição de Robert e Séguin61 

“o século XVIII foi o período iluminista em que predominaram os ideais do 

liberalismo. Politicamente o Estado era visto como um “mal necessário””. A 

situação de desigualdade social criada fica clara nas palavras de Meria de 

Lourdes Manzini-Covre62: 

 
 “A burguesia deixando de ser revolucionária (e deixando de ser terceiro 
estado) para tornar-se grupo vencedor e que está no poder, vai vincular 
direitos humanos somente àqueles que têm propriedade”  

 
 

Foram elaboradas as primeiras Constituições e escritos códigos, 

caracterizados pelos interesses e a hegemonia social da burguesia. Sobre o 

período afirma Bonavides: 

 

“Esse Estado revoga o absolutismo, inaugura a era constitucional, 
separa poderes, insere a liberdade no status negativus e abre espaço a 
um egoísmo de classe sem precedente na memória do gênero humano. 
Apartando-se da universalidade de suas promessas, deslembra e 
desampara o compromisso revolucionário de libertação ao instituir um 
individualismo feroz, que é a apostasia de suas crenças e a negação de 
seus valores” 

63
 

 

O quadro propiciou o posterior surgimento das idéias socialistas, e do 

Estado Social64. 
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 Com o socialismo surgiu a doutrina social da Igreja. A edição da encíclica 

Rerum Novarum, em 1891, conclamou pelo fim das desigualdades entre 

empregados e patrões.  

Em 1917 foi implantado na Rússia o primeiro Estado socialista, mesmo 

ano em que a Constituição Mexicana foi a primeira a dar aos direitos trabalhistas o 

status de direitos fundamentais.  No ano seguinte o Congresso Pan-Russo dos 

soviets declarou “os direitos do povo trabalhador explorado”. Sobre a Declaração 

ensina Pinto Ferreira65:  

 

“A declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado, como obra 
de LENINE, constituiu um reflexo da transição da economia capitalista 
para a economia socialista, sendo o equivalente proletário da declaração 
burguesa dos direitos do homem e do cidadão proclamada pela 
revolução francesa”  

 

Com o fim da 1º guerra mundial as bases da democracia social foram 

lançadas com a constituição alemã de Weimar em 1919.  

Passando o Estado a se responsabilizar pelos direitos sociais, os direitos 

humanos são universalizados, com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, da qual falaremos a seguir. Com ela, muitos outros documentos 

importantes vieram para concretizar mundialmente o respeito aos direitos 

fundamentais. Podemos citar a Convenção de Salvaguarda dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais (Roma, 1950), Convenção para 

Prevenção e Repressão ao Genocídio (Genebra, 1958), Carta Social Européia 

(Turim, 1961), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos Sociais  e Culturais (Genebra, 1966), e a 

criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (San José, 1970). Mais 

recentemente a Convenção sobre os Direitos das Crianças (Genebra, 1989) e a 

Carta da Conferência de Direitos Humanos de Viena (1993).  

 

2. Movimentos sociais que deram origem aos DHESC’s  
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  2.1 A luta de classes 

 

A conquista dos direitos sociais, econômicos e culturais é resultado de um 

longo período, no qual se sucederam vários fatos históricos marcados pela luta de 

classes.  

Foram as lutas pela liberdade e pela igualdade promovidas pelas minorias 

étnicas, sociais, sexuais e outras, as responsáveis pelas conquistas sociais após o 

falecimento do movimento socialista, que virou totalitarismo, e do liberalismo - 

apoiador de ditaduras -, que somente se interessava pela democracia enquanto 

instrumento para os ganhos econômicos66.    

O principal sujeito dosa direitos sociais é a classe trabalhadora, como se 

vê da lição de Paul Singer67. Diz que as sociedades contemporâneas se dividem 

entre capitalistas ou proprietários e trabalhadores. Aqueles são os que, apesar de 

na maioria das vezes exercerem atividades remuneradas, não trabalham como 

assalariados, como os demais.  Dentre estes, existem aqueles que trabalham, na 

condição de autônomos ou empregados, e os que não tem empregos. Para 

Singer68 “os direitos sociais têm como sujeitos os trabalhadores; uma parte dos 

direitos tem como sujeitos os trabalhadores que têm trabalho remunerado 

(assalariado ou autônomo) e outra parte os trabalhadores que dele carecem”.  

Com brilhantismo José Afonso da Silva69 resume a história da 

luta de classes: 

 

“Com o desenvolvimento do sistema de propriedade privada, contudo, 
aparece uma forma social de subordinação e de opressão, pois o titular 
da propriedade, mormente da propriedade territorial, impõe seu domínio, 
e subordina quantos se relacionem com a coisa apropriada. Surge, 
assim, uma forma de poder externo à sociedade, que, por necessitar 
impor-se e se fazer valer eficazmente, se torna político (...) O Estado 
então se forma como aparato necessário para sustentar esse sistema de 
dominação. O homem, então, além dos empecilhos da natureza, viu-se 
diante de opressões sociais e políticas, e sua história não é senão a 

                                                 
66

 Vieira. Liszt. Op. cit. p. 39 
67

  Cidadania para todos. In História da Cidadania. Jaime Pinske e Carla Pinske. São Paulo: Contexto. 2003.p. 

191.   
68

 Op. cit. p. 192 
69

 op. cit. p. 256 



história das lutas para delas se libertar, o que vai conseguindo a duras 
penas”  

 

Foi com o desenvolvimento de uma consciência histórica da 

desigualdade, que os direitos civis foram alcançados  no Século XVIII, os políticos 

no XIX e finalmente os sociais no século XX. Na lição, ainda, de Mondaini70 “a 

diferenciação natural existente entre os homens não implica a existência de 

desigualdade natural entre eles”.  

Já na antiguidade clássica se via a existência de lutas internas por 

inclusão social, além dos conhecidos conflitos externos. Norberto Guarinello71 diz 

que nas Cidades-Estado gregas “a própria comunidade cidadã não era, e nunca 

foi, igualitária ou harmônica”. Cita que as disputas internas apresentavam três 

fontes: a luta das mulheres que estavam à margem da vida pública; a luta entre os 

mais velhos, que dominavam com a sua autoridade, e os jovens que mantinham o 

Estado militarmente; e a principal, que era a luta entre os proprietários de terra e 

os  trabalhadores.  

Vê-se aí, que não é nova a disputa entre capital e trabalho. Havia já na 

época os grandes, médios e pequenos proprietários, os camponeses sem terra 

que alugavam seu trabalho, além dos artesãos e comerciantes que habitavam o 

centro das cidades. Diz Guarinello72: 

 

“A comunidade era, assim, não apenas um espaço de coesão, mas de 
conflito social, de lutas encarniçadas que, por vezes, ameaçavam a sua 
própria sobrevivência”  

 

Ainda antes de Cristo, muitas transformações históricas se deram pela 

luta entre patrícios e plebeus em Roma.  
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A plebe urbana conseguiu acumular riquezas pelo exercício do trabalho, 

sem, no entanto, contar com os mesmos direitos dos patrícios. Diz Pedro Funari73:  

 

“Os plebeus urbanos preocupavam-se, portanto, com os direitos políticos 
e sociais: queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-
se com patrícios, o que lhes era vedado. Em um movimento paralelo, 
parte da plebe rural teve as terras confiscadas pelo endividamento e 
lutava pelo fim da escravidão por dívida, e pelo direito a parte da terra 
conquistada de outros povos”  

 

Dentro desse resumo histórico, Eduardo Honnaert74 remonta ao 

Cristianismo para reafirmar que se tratou de uma fase “com um rol impressionante 

de serviços no campo social e humanitário”. No entanto, salienta ser um engano 

pensar que as conquistas sociais se deram pela evangelização, ou pelo 

ensinamento dos sacerdotes. Diz que “o cristianismo não venceu pela pregação 

dos seus apóstolos ou bispos, e nem pelo testemunho destemido de mártires, pela 

santidade de seus heróis, pelas virtudes, nem pelo milagre de seus santos. Foi, 

sim, a vitória “persistente e corajosa” da base social e política da sociedade, 

alcançando para muitos uma cidadania real”.   

 Foi no período do Renascimento que surgiram as idéias daquele que é 

considerado um dos fundadores do direito internacional. Francisco de Vitória era 

professor em várias universidades, entre elas a de Sorbonne, em Paris. Ao 

mesmo tempo em que negava ao Rei Carlos V da Espanha o direito ao império 

universal, negava ao papado o poder direto sobre príncipes temporais75.  Vitória 

condenou o imperialismo e a teocracia em nome da existência de um direito 

natural, marcando a época como período em que “germina a idéia moderna de 

cidadania” 76.   

Vários distúrbios marcaram a passagem do regime feudal, para o Estado 

liberal. A condição histórica abria as portas para uma série de mudanças radicais 
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que levaram a conflitos entre as diferentes classes sociais.  Na lição de Napoleão 

Miranda77 “a primeira grande mudança, portanto, no cenário do século XVIII foi o 

surgimento, no ideário revolucionário, do indivíduo como ator social e como sujeito 

de direitos centrados exclusivamente na sua pessoa” 

A burguesia, com a Revolução Francesa fez surgir o Estado liberal, 

descrito por Dario Kist78:  

 

“Ora, sabendo-se que fez a Revolução e instituiu a nova ordem social, 
política e estatal, simples é aferir as características deste Estado: 
mínimo, pois o liberalismo exalta o indivíduo e a personalidade deste, 
sendo a coação estatal indesejada e por isso desprezada, devendo ser o 
mais ausente possível “ 

 

Após a Revolução, em 1792, foi eleita a Assembléia legislativa francesa 

encarregada de criar a nova Constituição. O documento foi considerado uma 

notável obra legislativa por Pedro Kropotkine79, criando imposto obrigatório sobre 

os ricos para o pagamento de despesas da guerra, estabelecimento de preço 

máximo de víveres, abolição dos direitos feudais, lei sobre heranças, etc.etc... 

Em relação aos direitos sociais Singer80 salienta como significativo o art. 

21 desta Constituição, estabelecendo:  

 

“Os socorros públicos são uma dívida sagrada. A sociedade deve a 
subsistência aos cidadãos desafortunados, seja conseguindo-lhes 
trabalho, seja garantindo os meios de existência para aqueles que não 
tem condições de trabalhar”.  

 

A Carta praticamente não vigeu. As turbulências causadas pelas guerras 

com as principais potências da Europa não permitiam que vigorasse um ambiente 

democrático.  

O contraste entre o crescimento da riqueza de certos países, cidades, e 

de certos extratos sociais, com o empobrecimento de outros foi a marca dos 
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primórdios do capitalismo81. Cerca de três séculos antes da primeira Revolução 

Industrial houve um grande desenvolvimento do comércio internacional, da 

economia de mercado, e nesta do capitalismo manufatureiro. Houve uma 

generalizada falta de trabalho na Europa ocidental, e com isso ameaças de 

invasão dos indigentes às fábricas. A reação dos reis foi baixar leis proibindo a 

mendicância, inclusive com marcação em brasa de mendigos, e banimento das 

cidades. Assim, por exemplo, Brasil e Austrália foram povoados por degredados. 

Tal situação provocou reação de autores influentes, como Thomas Mun e John 

Locke, que entendiam da necessidade de dar trabalho a estas pessoas, para que 

pudessem produzir riquezas.  

Mesmo com a criação de Casas de Trabalho na Inglaterra e França, para 

abrigar e arranjar trabalho aos necessitados, Singer salienta que o período foi 

marcado pela negação de direitos aos sem trabalho. É nessa condição que se 

inicia o movimento operário, com a substituição do trabalho artesanal e o começo 

da Revolução Industrial.  O surgimento do proletariado fabril é marcante, formado 

por desempregados e artesãos que perderam o seu ofício. Esse ambiente 

possibilitou a exploração dos trabalhadores, submetidos a duríssima jornada de 

trabalho.  

Segundo Pinto Ferreira82 abaixo do proletariado ainda existia a classe dos 

“descamisados”, entre o mundo dos ricos e dos mendigos.  Ensina o autor:  

 

“A democracia liberal não conseguiu resolver o drama econômico da 
sociedade, permitindo que, no livre jogo da competição social, o 
proletariado e as massas trabalhadoras dissolvessem a sua 
personalidade num clima de miséria e de servidão econômica. Daí o 
processo lógico e histórico que levou, de um lado à ditadura, 
monopartidária de uma classe, e, de outro, a uma superação da velha 
democracia liberal mediante uma democracia econômica.”  

 

Colocadas fora da lei algumas organizações de trabalhadores passaram a 

apelar para a violência. O movimento dos Ludditas ou “quebradores de máquinas”, 

passaram a invadir fábricas, no que eram recebidos por armas de fogo pelos 
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proprietários. Os movimentos dos famintos se estenderam pela Europa na medida 

em que se desenvolvia a industrialização, gerando várias sentenças de morte.   

Essa organização dos trabalhadores fez com que “paulatinamente direitos 

fossem conquistados e leis protetoras dos direitos do homem e do trabalhador 

editadas”83. Começava a ruir, segundo Carvalho84, o Estado liberal clássico, no 

que tiveram grande contribuição o socialismo de Marx, a doutrina social da Igreja 

Católica, e os levantes operários. Diz o autor: 

  

 “Na passagem do século XIX para o século XX novos eventos 
sopravam, e a alteração no papel do Estado tornou-se inevitável, em que 
pese as muitas resistências existentes em diversos países constituintes 
do bloco ocidental”.  

 

O quadro de desemprego, e a repressão aos que não tinham trabalho, 

permitiram o florescimento de novas idéias em relação ao proletariado fabril que 

se multiplicava.  

Destaca Singer85 as idéias de Robert Owen, acreditando que os vícios e 

maus hábitos poderiam ser eliminados pela educação das crianças e pelo império 

da justiça social. Proprietário de uma grande fábrica algodoeira, Owen eliminou o 

trabalho infantil, providenciou escola para os filhos dos empregados, e moradias 

para os trabalhadores. De acordo com o autor “é o que chamamos de “salário 

eficiência”: é vantajoso para a empresa pagar salários diretos e indiretos maiores 

para preservar o vigor dos que trabalham e de quebra ganhar sua lealdade e 

gratidão86”.  Sendo vencido no Parlamento inglês quando buscava expandir o 

direito dos trabalhadores, Owen levou seu empreendimento para os Estados 

Unidos, com a criação de uma aldeia cooperativa.  

As organizações de trabalhadores, antes proibidas, acabaram tendo o seu 

funcionamento aceito na Inglaterra em 1824, surgindo então os sindicatos87. Pinto 
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Ferreira88 disse tratar-se do fenômeno político mais importante da sociedade 

contemporânea, com a ascensão das massas ao poder.  Afirma: 

 

“O trabalhador isolado diante do empresário será inevitavelmente 
esmagado pelo seu poderio econômico e daí a arregimentação de 
sindicatos ou das associações profissionais para a defesa dos seus 
direitos”  

 

Mesmo que existissem há séculos, desde as associações de artífices no 

reinado de Numa Pompílio em Roma89 , foi nessa época de crise social que os 

sindicatos surgiram como forma de impulsionar as novas doutrinas sociais.  

Os sindicatos passaram a defender legalmente os interesses dos 

operários, causando uma onda de greves. Segundo Singer90 “ela foi causada não 

só pela legalização dos sindicatos como pelo fato de a economia estar passando 

por um boom, que expandiu a demanda de força de trabalho e elevou o custo de 

vida, ambos os fatos induzindo muitas categorias de trabalhadores a reivindicar 

melhorias salariais”. Ensina ainda: 

 

“A conquista dos direitos sociais, em geral, nunca pode ser considerada 
definitiva, enquanto o antagonismo de classe permanecer e provocar 
reações dos setores mais conservadores da sociedade, que nunca se 
conformam com a concessão de direitos que, a seus olhos, são 
privilégios injustificados”. 

 

Na lição de Lendro Konder91, a Revolução Francesa acabou formando as 

bases do socialismo moderno. Afirma que na dúvida entre os direitos dos 

proprietários e das massas populares, os jacobinos optaram pelos poderosos.  

Passou-se um longo período de execuções, a assunção de Napoleão, o 

Consulado e o retorno da monarquia, sendo reprimidas as idéias socialistas. O 

autor explica92: 
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“Os pioneiros do socialismo se moveram em uma direção oposta à da 
maioria dos liberais. Mesmo num quadro caracterizado pela fraqueza do 
movimento operário nascente, Owen, Saint-Simon e Fourier 
expressavam os anseios igualitários, ainda confusos, da massa dos 
trabalhadores pobres. E o nome “socialismo”, que já era adotado desde 
os anos 1830, ainda designava concepções predominantemente 
utópicas. Na geração seguinte as condições históricas já eram 
significativamente diferentes” 

 

As idéias de Marx e Engels relativas à mobilização da classe operária 

começaram a se difundir. Os trabalhadores, na lição de Konder93, passaram a 

tomar “consciência do alcance universal da luta de classes”.  

Marx dizia que a conquista socialista deveria se dar de diferentes modos, 

dependendo dos costumes e realidade de cada nação, salientando que nem 

sempre ela seria alcançada por meios pacíficos94 . Anteviu, pois, a Revolução 

Russa de 1917.  Marx faleceu em 1883, e não viu o desenvolvimento dos partidos 

e dos sindicatos de massa, que de acordo com Konder95, surgiram com a criação 

da segunda Associação Internacional de Trabalhadores, em 1889, que até hoje 

existe.  

A respeito do legado de Karl Marx, diz Bonavides96:  

 

“A adesão de Marx à violência se acha, pois, historicamente legitimada, 
e é porventura duvidoso afirmar que sem o apelo à crise social 
houvéssemos chegado às concessões feitas, a esse fecundo 
amadurecimento de consciência, que leva o mundo contemporâneo a 
tutelar, como verdade indestrutível, alguns postulados da justiça social” .  

 

O século XX foi marcado pela luta pelos direitos sociais. Os fatos 

ocorridos anteriormente formaram a base para essa nova concepção. Afirma 

Osvaldo Coggiola97: 

 

“Bem antes de uma simples igualdade perante a lei ter sido 
universalizada, a percepção de que aquela não bastava para o exercício 
cabal do direito caracterizou os movimentos operários europeus do 
século XIX, e toda a sensibilidade social e cultural da época. A conquista 
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dos direitos sociais, em geral, nunca pode ser considerada definitiva, 
enquanto o antagonismo de classe permanecer e provocar reações dos 
setores mais conservadores da sociedade, que nunca se conformam 
com a concessão de direitos que, a seus olhos, são privilégios 
injustificados”. 

 

Assim, no período “são criados os direitos sociais, que incluem o direito 

ao trabalho, à saúde, à educação, a um salário justo, a uma aposentadoria, numa 

tentativa de garantir participação dos membros socialmente menos favorecidos na 

riqueza e no desenvolvimento material e cultural alcançado pela sociedade” 98.    

Portanto, o fim do século XIX e o século XX foram marcados por uma 

série de conquistas. Singer99 se refere à redes de seguro social eventualmente 

subsidiadas pelo estado alemão. Na mesma época, em 1871, uma lei neste país 

instituiu a responsabilidade limitada do patrão nos casos de acidente do trabalho, 

no que foi seguido pela Grã-Bretanha em 1897 e França em 1898. Ainda na 

Alemanha, em 1883 foi criada a lei do seguro-enfermidade, e depois leis de 

seguro contra a velhice e a invalidez. Na Inglaterra em 1906 foi aprovada a lei que 

garantia merenda escolar aos necessitados, em 1907 o exame médico obrigatório 

aos alunos, e, no ano seguinte, uma lei regulou o emprego fora dos horários de 

aulas. Em 1908 ainda, foi instituída na Inglaterra a pensão por velhice, sem 

contribuições, ao contrário da alemã que tinha contribuição de empregados e 

empregadores. A avançada legislação inglesa, inspirada no socialismo garantiu a 

jornada de trabalho de 8 horas, e um salário mínimo para mulheres mal pagas.  

Em 1911 foi criado um sistema obrigatório de seguro contra enfermidade e 

desemprego, gerido pelo Estado inglês. Outros países repetiram o sistema de 

seguro enfermidade, como Áustria, Hungria e países escandinavos. Na contramão 

da história, a França resistiu a começar a reconhecer os direitos sociais dos 

trabalhadores.  

Os direitos sociais tiveram enorme impulso com a 1ª Guerra Mundial100.  

As nações envolvidas fizeram promessas aos cidadãos de concessão de direitos 

sociais após a guerra, além disso, a Revolução Russa causou medo nas nações 
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do resto da Europa, que acabaram por fazer uma série de concessões aos 

trabalhadores, evitando uma revolução.  Participando apenas do final da Guerra, 

os Estados Unidos começaram a implementar tais direitos a partir de 1930, com a 

mobilização dos trabalhadores devido à depressão.  Os países começaram a 

elevar os gastos públicos com os direitos sociais, como ocorreu com o Brasil, em 

1932, quando Getúlio Vargas passou a subsidiar os ramos atingidos pela 

depressão, como a cafeicultura. Nessa época surgiu o que Singer101 chamou de 

direito social primordial qual seja “a obrigação de qualquer governo de aplicar 

políticas que mantivessem a economia de pleno emprego”. Era o Estado liberal 

que sucumbia.  

A 2ª Guerra Mundial deu novo impulso aos direitos sociais. Com ela a 

Declaração de Filadélfia, mudou os princípios da OIT – Organização Internacional 

do Trabalho estabelecendo idéias como: o trabalho não é uma mercadoria; a 

liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável para um 

progresso constante; a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a 

prosperidade de todos; a luta contra a necessidade deve ser conduzida com uma 

energia inesgotável; todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça, a sua 

crença ou o seu sexo, têm o direito de efetuar o seu progresso material e o seu 

desenvolvimento espiritual em liberdade e com dignidade, com segurança 

econômica e com oportunidades iguais. Buscou-se ainda garantir a possibilidade 

para todos de uma participação justa nos frutos do progresso em termos de 

salários e de ganhos, de duração do trabalho e outras condições de trabalho, e um 

salário mínimo vital para todos os que têm um emprego e necessitam dessa 

proteção; a extensão das medidas de segurança social com vista a assegurar um 

rendimento de base a todos os que precisem de tal proteção, assim como uma 

assistência médica completa; de uma proteção adequada da vida e da saúde dos 

trabalhadores em todas as ocupações; a proteção da infância e da maternidade; 

um nível adequado de alimentação, de alojamento e de meios recreativos e 

culturais; a garantia de igualdade de oportunidades no domínio educativo e 

profissional, etc.etc...  
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Outros direitos sociais começaram a ser também reconhecidos, sendo a 

Inglaterra pioneira em relação ao direito à saúde102. O serviço de saúde foi 

nacionalizado, gerando a admiração de outros países, e a rejeição de uma boa 

parte dos médicos que deveriam se adequar ao sistema público.   

O modelo foi adotado pelos países escandinavos (exceto a Suécia), pela 

Irlanda, após o Canadá em 1970, e os países mediterrâneos nos anos 80.  No 

Brasil, após a inclusão de direitos com a redemocratização de 1946, houve 

retrocesso com a revolução voltando a luta pelos direitos sociais a aparecer em 

1978, concretizando-se com a Constituição de 1988, que reconhece a saúde como 

direito do cidadão e dever do Estado.   

Os anos 80, no entanto, foram marcados por um retrocesso em relação 

aos direitos sociais103.  

Para Singer104 as eleições de Margareth Thatcher na Inglaterra e Ronald 

Reagan nos Estados Unidos da América, marcaram uma fase chamada de 

monetarismo, com uma surpreendente volta do liberalismo, chamada de 

neoliberalismo. Diz o autor105:  

 

“O neoliberalismo é umbilicalmente contrário ao estado de bem-estar, 
porque os valores individualistas são incompatíveis com a própria noção 
de direitos sociais, ou seja, direitos que não são do homem como 
cidadão, mas de categorias sociais, e que se destinam a desfazer o 
veredicto dos mercados, amparando os perdedores com recursos 
públicos, captados em grande medida por impostos que gravam os 
ganhadores”. 

 

Por fim, não se pode falar de movimentos sociais sem que se faça 

referência as ONGs – Organizações não Governamentais.   

A importância da participação da sociedade civil no processo dos direitos 

humanos é salientada por Napoleão Miranda106:  
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“Na verdade, como resultado e, ao mesmo tempo, como condicionante 
desta afirmação da temática dos direitos humanos no imaginário social e 
na agenda internacional, um fator determinante deste processo foi o 
ressurgimento, em vários países, e a formatação, em outros, de uma 
esfera de ação social que na literatura sobre o tem se convencionou 
chamar de sociedade civil, cuja influência e poder de pressão política e 
cultural aumentou muito nos últimos anos, sendo hoje um componente 
central da dinâmica das sociedades contemporâneas” 

 

Lembra que as entidades que mais se destacam são as ONGs, mas que 

outras entidades diversas, conhecidas como  OSCs – Organizações da Sociedade 

Civil, também vêm ocupando um lugar de destaque nesta nova esfera da ação 

social contemporânea.  

A noção de sociedade civil ressurgiu com força nos anos 80, com a 

influencia de autores como John Keane, Alan Wolfe e Cohen e Arato107. Suas 

raízes vem do conceito aristotélico de Politike Koinonia108 , passando pela idéia de 

societas civilis  da Idade Média (que não distinguia sociedade do Estado), e pelas 

idéias de Hegel (para quem as regras de mercado são fundamentais para a 

estrutura da sociedade civil). A noção de sociedade civil se modificou muito nos 

anos 70, como via de oposição ao estado soviético, no leste europeu, como 

ocorreu, por exemplo, com o movimento Solidariedade na Polônia109.   

Para Rubens Naves110 a idéia de uma sociedade civil organizada surge 

exatamente pela lacuna deixada por um Estado fraco, com um povo sem 

identidade e representatividade. Ele diz que esses grupos se formaram da antiga 

noção de filantropia, bem como derivam dos movimentos sociais das décadas de 

1960 e 1970.  Afirma que no Brasil a vida associativa surgiu com força desde a 

Revolução militar, com a presença de grupos de trabalhadores e organizações 

estudantis. Após a redemocratização foram importantes entidades como a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), e 

outras. Na passagem dos anos 80 para a década seguinte, surgem os organismos 

voltados para questões de interesse público, com projetos organizados e finanças 

próprias: as ONGs. Nos anos 90 elas encontram cooperação internacional, com o 
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auxílio, especialmente financeiro, para viabilizar seus projetos. Importante, assim, 

diferenciar a atuação dos chamados “grupos de interesse”, que defendem 

determinadas classes, interesses empresariais, sindicais etc.etc..., com a atuação 

das associações da sociedade civil como “formadoras da opinião pública e 

constituidoras da opinião coletiva nos espaços situados fora do Estado e do 

mercado”111.    

Em relação ao aspecto histórico de formação das ONGs, tem a mesma 

opinião Takeshy Tachizawa112:   

    

“As ONGs constroem-se e consolidam à medida que se cria e fortalece 
amplo e diversificado campo de associações civis, a partir sobretudo dos 
anos 70 – processo que caminha em progressão geométrica pelas 
décadas de 80 e 90. As ONGs fazem parte desse processo que 
representa um papel em seu desenvolvimento”.   

 

 A importância destas entidades é salientada por Cinthia 

Robert e Elida Ségun113 quando colocam que “na luta pelos direitos humanos 

hodiernamente é de capital importância a participação das Organizações Não 

Governamentais (ONGS) e dos Grupos de Pressão como uma massa de atividade 

que tendem numa direção política comum  mobilizando  a opinião pública e 

sensibilizando a imprensa”.   

Passam, assim, tais entidades a serem parceiras dos 

Governos, na tentativa de implantar direitos sociais que começaram a se estagnar 

devido à idéia de um Estado mínimo e o surgimento do neoliberalismo.  Deste 

modo com o monitoramento destas entidades, cresce a responsabilidade estatal, 

que não tem mais espaço para justificar atos arbitrários que violem as normas de 

direitos humanos114. 

 

2.2. Histórico do reconhecimento do direito social à saúde.  
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Mesmo que a saúde tenha sido reconhecida como um direito humano 

fundamental apenas no século XX, é claro que a busca da saúde acompanha os 

seres humanos desde os primórdios da civilização. Aliás, desde as sociedades 

primitivas, o reconhecimento da existência de feiticeiros, xamãs e curandeiros 

demonstram o quanto é antigo o tema115.  

De acordo com Germano Schwartz116 o surgimento dos médicos deu-se 

por volta de 4.000 a.C, com registros em placas de barro com receitas médicas, 

deixados pelos sumérios que viveram na Mesopatâmia. Citando o médico e 

escritor Moacir Scliar, o autor complementa afirmando que por volta do ano 2.000 

a.C. os assírios e babilônios acreditavam que as doenças eram causadas por 

demônios, sendo invocadas entidades como o médico-sacerdote. O mesmo 

ocorreu no Egito antigo. De acordo com Ediná Alves Costa “achados 

arqueológicos demonstram que 16 séculos a.C. já existia a habilidade em compor 

drogas, identificando-se o seu amplo uso e a existência de cuidados não apenas 

com o emprego, mas com a conservação e o prazo de validade”117.  

 A preocupação com o corpo e o interesse por práticas esportivas 

parecem ser um dos elementos que levaram os gregos a um conhecimento em 

relação á saúde, ultrapassando os conceitos sobrenaturais. Está viva até hoje a 

expressão espartana “Mens Sana In Corpore Sano”.  Diz Euclides de Oliveira118:  

 

“Entre os gregos, o incentivo a práticas desportivas certamente se ligava 
à idéia de equilíbrio orgânico, pelos elementos “força” e “beleza”, para o 
almejado equilíbrio entre corpo e alma, a que se somaram os 
conhecimentos científicos e a notória atuação empírica do mestre 
Hipócrates (o “Pai da Medicina”).  

 

Hipócrates trouxe a idéia de que a religião deveria ser afastada da 

medicina. Em seu texto “Doença Sagrada” afirma que as doenças têm causa 
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natural, e a idéia de uma origem divina reflete ignorância. Schwartz119 ensina que 

Hipócrates considerava que as doenças deveriam ser tratadas conforme as 

particularidades locais, relacionando o tipo de vida e a cidade como fatores que 

influenciam na saúde. Ele realça a atualidade das idéias de Hipócrates120:  

 

“Essa concepção é aplicada modernamente. Aliás, pode-se afirmar que 
um dos motivos pelo qual a saúde no Brasil é descentralizada é ter como 
origem remota o pensamento hipocrático”  

 

O sentido positivo dado pelos gregos à saúde é sublinhado por Sueli 

Dallari121, segundo a qual o termo hygieia era entendido como “o estado daquele 

que está bem na vida”. Ela lembra que, posteriormente, Platão acrescentou a 

importância em manter-se a alma em adequada relação com o corpo.  

Os romanos, seguindo os gregos, muito auxiliaram na cientificidade da 

medicina, tratando das dificuldades causadas pela demanda populacional 122 123. 

Todavia a Idade Média trouxe um certo retrocesso no conhecimento científico da 

medicina124.  

Este retrocesso teve como causa o retorno às práticas supersticiosas; os 

ensinamentos da igreja, relativos às doenças como determinação divina, e a cura 

sujeita ao “merecimento”; e a crença na divindade dos monarcas.  

O período teve, no entanto, alguns aspectos positivos, conforme Sueli 

Dallari 125:  

 

“Durante a Idade Média, o saber culto continua a privilegiar o equilíbrio 
na definição de saúde, tratados de ginástica e dietética são publicados 
como receitas de saúde para os não médicos, mas a reação coletiva à 
epidemia é a imagem mais marcante desse período”  
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As epidemias trouxeram a idéia de prevenção. Ainda na Idade Média se 

desenvolveram conceitos sobre as estações climáticas e o zodíaco.  Também 

surgiram os primeiros hospitais, sendo, posteriormente, dissecados cadáveres, e 

criadas as primeiras corporações médicas. Em 1543 foi publicado o primeiro livro 

ilustrado de anatomia126.     

Em verdade foi na época do Renascimento que começou a se 

desenvolver o atual conceito de saúde.  

As cidades passaram a tomar cuidados com a cura de seus cidadãos 

pobres, em casa e em hospitais. As idéias de limpeza e exercícios corporais 

evitam o uso de medicamentos, e é dada importância a fatores como apetite, 

funcionamento dos intestinos, digestão, etc.etc... Também se desenvolve a prática 

de exercícios físicos127. 

 A nova orientação trazida com a revolução científica é tema de 

observação de Marcus Faro de Castro128: 

 

“Na sociedade moderna, a atitude com relação à “natureza” do corpo 
dos indivíduos e os seus processos de decadência muda completamente 
de caráter...E essa nova orientação foi no sentido do desenvolvimento 
de técnicas de diagnóstico e terapia, não mais envolvendo práticas 
tradicionais ou a magia, mas sendo baseadas na “ciência” moderna, que 
é calcada na experimentação empírica racionalmente controlada”  

  

No século XVII são delineados grandes avanços na medicina, com o 

tratamento da malária, a descoberta de bactérias e os sintomas da diabetes129.   

As epidemias, conforme Dallari130, trouxeram fenômenos como a polícia 

médica na Alemanha, utilizada também como forma de controle ao cidadão. Cita 

que na obra Direito natural e direito das gentes (1672), Pufendorf traz capítulo 

relativo aos deveres do homem com relação a ele mesmo, tanto em relação aos 

cuidados com a alma quanto aos cuidados com o corpo, e que, posteriormente, 

Von Justi sustentou que era dever do soberano a prevenção das doenças 
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contagiosas. Interessante que nas suas obras relativas à administração do Estado 

e os fundamentos da ciência da policia (1755 e 1740-86), Von Justi trouxe 

conceitos modernos como a necessidade de que o Estado estimulasse a prática 

da medicina, da cirurgia, do partejo, da farmácia, assim como deveria regular 

essas atividades, para evitar o charlatanismo.  

Nos textos mais antigos de declaração de direitos não se via qualquer 

referência ao direito à saúde, mas apenas aos conceitos de limitação de poder do 

soberano. A Declaração de Direitos da Revolução Francesa, em que pese 

sustentar os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, também não traz 

qualquer citação no que diz respeito à saúde.  Mesmo assim, Scliar131 cita que, 

com a Revolução Francesa os doentes mentais, antes encarados com temor, 

passaram a ser recolhidos em hospícios.   

Para Sueli Dallari132 o Estado começou a se responsabilizar pela saúde 

do povo no século XIX, com a confluência dos ideais revolucionários do 

liberalismo, e suas vertentes política e econômica, com o racionalismo como 

método, propulsores da revolução industrial, num período marcado pela 

urbanização.    

Em relação ao aspecto jurídico, Marcus de Castro133 diz que o 

desenvolvimento legislativo à época não foi acompanhado pelo reconhecimento 

da importância dos cuidados do Estado com o social:  

 

“Após o século XVII, o desenvolvimento do direito moderno, tanto no 
continente europeu como na Inglaterra, de um modo geral não 
acompanhou as tendências de mudança nos padrões de cooperação 
social relevantes para o surgimento, estruturação, e transformações das 
técnicas médicas a “serviço da saúde”. Ao contrário, as categorias 
doutrinárias do Direito Civil e da common law dos séculos XVIII e XIX 
faziam da propriedade individual e da liberdade individual de contratar os 
focos principais dos esforços de organização da doutrina e da 
jurisprudência”.  
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A estagnação da participação estatal quanto aos cuidados  sanitários é 

também evidenciada por Sueli Dallari:  

 

“A noção contemporânea de saúde pública ganha maior nitidez de 
contorno no Estado liberal burguês do final do século XVIII. A assistência 
pública, envolvendo tanto a assistência social propriamente dita 
(fornecimento de alimentação e abrigo aos necessitados) como a 
assistência médica, continuou a ser considerada matéria dependente da 
solidariedade de vizinhança, na qual o Estado deveria se envolver 
apenas se a ação das comunidades locais fosse insuficiente” 

 
 

Completa a professora de Direito Sanitário da USP – Universidade de São 

Paulo:  

 

“Pode-se colocar nessa atuação subsidiária do Estado um primeiro 
germe do que viria a ser o serviço público de saúde. Entretanto, 
tomando-se o exemplo francês, verifica-se que a grande transição 
revolucionária – que passa tanto pela supremacia dos jacobinos quanto 
pela militarização napoleônica – retarda o início da instauração efetiva 
da assistência à saúde como objeto do serviço público, para o período 
reconhecido como Restauração

134
”. 

 

Nesse período conhecido como Restauração, no século XIX, passa a ser 

reconhecida a saúde como uma das atividades estatais.  O aspecto econômico 

deste reconhecimento é citado por Schwartz135: 

 

“A sociedade industrial do séc. XIX passa, portanto, a aliar ao conceito 
de saúde como ausência de doenças, um novo componente: o 
trabalhador não pode adoecer porque prejudica o processo de 
acumulação capitalista pelo simples fato de não poder produzir” 

 

Deste modo as atividades estatais em relação à saúde espelhavam o 

ideal burguês, com uma vigilância sanitária capaz de conter as doenças das forças 

produtivas, mantendo forte o capitalismo, mas com gastos apenas no que era 

realmente necessário.  Dallari136 afirma que na França surgiram leis que tratavam 

da higiene urbana, controle de fronteiras, a noção de estabelecimento insalubre, e, 
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ainda, em relação ao controle do ensino da medicina e da atividade dos médicos e 

farmacêuticos.  Foi criada a Cruz Vermelha Internacional (1864), organizadas 

associações na França contra o alcoolismo (1873), pelo leite materno (1865), e 

contra a tuberculose (1896). Antes, em 1882 e 1883 são descobertas as causas 

da tuberculose e da difteria.  

No século XX é que os direitos sociais passaram a ter status 

constitucional, sendo a Constituição de Weimar considerada a primeira a prever os 

direitos humanos de segunda geração.   

Em verdade a Constituição alemã de 1919 não obteve sucesso. De 

acordo com Andréas Krell137 a doutrina constitucional alemã pós-guerra 

considerou a Carta um fracasso, sendo ridicularizada pela extrema-direita e pela 

esquerda política, que consideravam tratar-se de promessas vazias do Estado 

burguês.  Tanto é que os direitos sociais não mais fizeram parte da Constituição 

alemã de 1949, em que pese serem respeitados por aquele país.  Outros países 

como Portugal138 acolhem os direitos sociais. A Carta portuguesa, no entanto, não 

lhes confere a qualidade de direito imediatamente aplicável.  

Trouxe o século XX a idéia de uma medicina não apenas curativa, mas 

preventiva. Para Schwartz139 a saúde não poderia ser mais um “poder comprar a 

cura”, mas sim o direito de que “todos tenham acesso à cura”140.  

Quase na metade do século XX é que a saúde começa a ser reconhecida 

efetivamente como um dever de prestação pelo Estado.  

Em 1946 a OMS – Organização Mundial da Saúde141, 142 estabelece ser a 

saúde o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo 

somente da ausência de uma doença ou enfermidade.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), estabeleceu no seu 

artigo 25: 

 

I) Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 
e à sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. II) A maternidade e a infância têm 
direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas 
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.  

 

Em 1966 estabeleceu o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, em seu art. 12º , parágrafo 1º:  

 

“Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental.” 

 

O Pacto de San José da Costa Rica (1969) prevê o respeito à vida e à 

integridade pessoal:  

 

    “Artigo 4º - Direito à vida 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.  
Artigo 5º - Direito à integridade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral”.  

 

No plano dos Tratados, o primeiro a ser criado em termos internacionais 

foi referendado por 192 países, sob a coordenação da OMS, que se 

comprometeram a lutar contra o vício do tabaco143.  
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No plano do Direito Constitucional comparado, já são diversas as 

Constituições que contêm previsão expressa do direito à saúde, como direito 

fundamental. É o caso, por exemplo, das Constituições da Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Grécia e França, apenas para citar as 

mais conhecidas144.  

A ideologia do neoliberalismo presente no fim do século XX, como já 

citado, trazendo prejuízos às conquistas sociais, acabou por repercutir na 

prestação estatal do direito à saúde.  

Para Dallari145 passamos a uma nova concepção de saúde pública, pelo 

relativo fracasso das políticas estatais de prevenção, especialmente por não ter 

conseguido superar os limites da exclusão social. A diminuição dos investimentos 

do Estado fez com que se estabelecessem prioridades, passando a ter grande 

importância a participação individual e das associações profissionais e 

comunitárias.  

Deste modo, mesmo passando a promoção da saúde a ter status 

constitucional, e estando presente em vários Tratados Internacionais, o que 

significa um inegável avanço, a falta de efetividade das políticas sociais e a 

dificuldade de integração social fazem com que a prestação estatal seja 

extremamente deficitária em muitos países. Como salienta Marcus de Castro146, a 

saúde é premissa básica para a integração social. Sem ela ficam prejudicadas as 

relações primárias em família, escola, associações, locais de trabalho, etc.etc..., 

dificultando as relações pessoais, e o bem mútuo que delas resultam.  

 

2.3  O desenvolvimento dos direitos sociais no Brasil 

 

Não é nada simples a tarefa de falar no desenvolvimento de direitos 

sociais, em um país que convive com a pobreza, não cumprindo na integralidade 

sequer aquelas prestações consideradas negativas. Os direitos sociais são, 
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basicamente, positivos e, assim, exigem a atuação estatal, o que significa gastos 

públicos. A questão será melhor tratada quando se desenvolver os aspectos 

atuais da saúde no Brasil. Por ora, se apresenta a forma com que tais direitos 

passaram a ser reconhecidos, dentro de marcos históricos da realidade nacional.  

 

Com uma grande carga liberal, a Constituição de 1824 nenhuma menção 

fez ao direito à saúde. Os motivos são trazidos por Schwartz147: 

 

“Escassos eram os hospitais e os serviços de vigilância sanitária – para 
não dizer inexistentes. Entender a saúde, à época, era visualizá-la como 
uma (des)graça das divindades. Não cabia ao Estado interferir nessa 
questão, quanto mais um Estado Liberal  como aquele apregoado pela 
Constituição do Império”.  

 

Mesmo não tratando da saúde, a Carta trouxe o reconhecimento de uma 

série de direitos e garantia individuais tais como o princípio da reserva legal; da 

irretroatividade das normas; direito à livre manifestação, com responsabilidade por 

abusos; direito de locomoção; independência do Poder Judiciário; principio da 

igualdade; liberdade de trabalho, etc.etc...  Mesmo assim, mantinha-se um forte 

poder nas mãos do Imperador, que nomeava os presidentes das províncias, 

mantinha poderes policiais e, até 1870, judiciais.  A Constituição Imperial, no 

entanto, nunca foi encarada pelo Monarca como fonte de legitimidade do poder 

que exercia148.  

 

A Constituição republicana de 1991, marcou um retrocesso em relação 

aos direitos sociais, não fazendo, também, qualquer referência ao direito à saúde. 

A legislação da época criou o Departamento Nacional de Saúde, responsável pela 

área em todo país149.  
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Em, relação aos direitos previstos na Constituição de 1891, lembra Tânia 

de Luca150, que “a distância entre a letra da lei e sua efetivação prática estava 

longe de ser pequena”. Ela informa que a taxa de analfabetismo da população era 

de 70%, sendo eminentemente  rural, e , portanto, sem acesso aos benefícios 

descritos na Carta. A situação se explica pelas idéias do Presidente Campos 

Sales, segundo o qual a “política e a ação devem ser privilégio de uma minoria”151. 

O poder central se enfraqueceu aumentando o dos governadores, que 

sustentaram o coronelismo, como descrito por Edgar Carone152: 

 

“O fenômeno do coronelismo tem suas leis próprias e funciona na base 
da coerção da força e da lei oral, bem como de favores e obrigações. 
Esta interdependência é fundamental: o coronel é aquele que protege, 
socorre, homiza e sustenta materialmente os seus agregados; por sua 
vez exige deles a vida, a obediência e a fidelidade. É por isso que o 
coronelismo significa força política e força militar”.  

 

As dificuldades do período são também lembradas por Carmem Antunes 

Rocha153:  

 

“Dos questionados atos do Marechal Deodoro, ainda em novembro de 
1891, à ditadura de Floriano Peixoto, da campanha civilista de Rui, em 
1919, até o qüinqüênio em estado de sitio determinado por Artur 
Bernardes, na primeira fase constitucional (ou muito pouco constitucional 
e quase nada republicana) da nomeada República brasileira viu-se o 
coronelismo florescer, as eleições se viciarem sob o cabresto dos donos 
dos votos antecipados e cerceados, a corrupção prevalecer e as 
liberdades públicas depauperarem” 

  

A fase marcou o início da ação da classe trabalhadora pelos direitos 

sociais, especialmente nas relações trabalhistas. Entre 1917 e 1920 se verificaram 

as maiores mobilizações e greves da Primeira República, sendo em 1922, 

fundado, o Partido Comunista Brasileiro154. No mesmo ano foram presas 657 
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grevistas, com a deportação de estrangeiros.  Tânia Luca155 salienta que o 

patronato evitava como podia a criação de leis que regulavam o trabalho, os 

operários eram expostos a jornadas de pelo menos 10 horas diárias, sendo 

utilizada mão de obra infantil, com crianças a partir de 11 anos de idade. A 

pressão dos grevistas obrigou o governo a criar uma Comissão Especial de 

Legislação Social no Congresso Nacional.  

Vê-se assim, que a legislação social não nasceu na era Vargas como 

muitas vezes se afirma.  Em verdade foi resultado de um processo de pressão da 

classe trabalhadora, exercida, especialmente, pelas greves que traziam grandes 

prejuízos aos patrões.  Luca156 diz que, em verdade, o mérito de Getúlio Vargas foi 

a velocidade em que implementou a legislação previdenciária e trabalhista.  

Mesmo que de forma tímida, vê-se que a Constituição de 1934 é a 

primeira a tratar da saúde, estabelecendo a competência concorrente da 

Administração direta no sentido de adotar medidas para restringir a mortalidade e 

a morbidade infantis, bem como para impedir a propagação de doenças com a 

higiene social e cuidar da higiene mental.  A legislação ordinária tratava da 

assistência médica, criando os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). As 

intenções do Presidente foram clareadas por Marcus de Castro157:  

 

“No caso de Vargas, a segmentação das instituições de política social 
servia à estratégia do líder, de procurar manter o controle sobre o 
processo político em parte mediante a distribuição de rendas e serviços 
a grupos mobilizados”  

 

Acabou Getúlio Vargas tomando à força o controle do poder, com a 

criação do Estado Novo. Mesmo assim, a Constituição de 1937 previa os 

tradicionais direitos humanos, que, no entanto, à época não detinham o mínimo de 

efetividade158. O documento deu ênfase à proteção da saúde das crianças.   
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Com o retorno ao regime democrático, em 1946, se estabeleceu  a 

competência da União para tratar da saúde159. A época, no entanto, foi 

extremamente relevante quanto ao tema. A Constituição italiana de 1948, de 

acordo com Schwartz,160 deixou de considerar a saúde como uma questão de 

produtividade, mas como fenômeno biológico e social, sendo, assim, direito do 

cidadão. 

O novo regime não acabou com a perseguição aos sindicalistas, surgindo, 

ainda, anos depois, protestos vindos do campo, com a corrida às metrópoles, com 

o aumento da oferta de emprego, pela produção de bens e consumos duráveis 

que se multiplicou com Juscelino Kubitschek. O período marcou o surgimento de 

uma nova classe de excluídos os “bóia fria”161.  

A revolução de 1964 trouxe radicais modificações em relação aos direitos 

sociais, com reflexos, também, na saúde.  

Diz Tânia Luca162 que foi claro o retrocesso em relação às condições de 

vida, direitos de manifestação, salários, etc.etc... A autora se refere à saúde na 

época:  

 

“Os dados a respeito da saúde, mortalidade infantil, educação, infra-
estrutura urbana, habitação e distribuição de renda indicam que, apesar 
dos índices favoráveis do Produto Interno Bruto (aumento médio de 10% 
entre 1968 e 1973), aprofundou-se ainda mais a desigualdade social e a 
concentração de riqueza no país”.  

 

Ela reconhece, no entanto, a existência de desenvolvimento nos 

processos sociais no período, aliado à falta de liberdade163:  

 

“Deve-se destacar que a expansão dos direitos sociais ocorreu, ainda 
uma vez, em uma conjuntura marcada pela ausência de liberdades 
públicas, confirmando a tendência, tão bem analisada pelo historiador 
José Murilo Carvalho, de inversão na ordem clássica de aquisição de 
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direitos, o que tem implicações na forma como se constrói a relação 
entre Estado e a sociedade civil” 

 

Paulo Elias164 também vê conquistas sociais no período. O pesquisador 

do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) afirma que o período 

foi de desenvolvimento sem democracia. Isso teria ocorrido pela instituição de 

programas de extensão de benefícios sociais aos trabalhadores rurais, mesmo 

que com pouca efetividade, e pela mobilização da sociedade civil pela 

democratização da saúde, entendida como um direito universal garantido pelo 

Estado, e sob o controle do Poder Público.   

Na forma, trouxe a Constituição de 1967 apenas a referência da 

competência da União para estabelecer planos nacionais de saúde. A saúde foi 

centralizada, com a criação em 1966 do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), criando o governo militar, em 1971,  o FUNRURAL, dando cobertura aos 

trabalhadores rurais.  

Um marco do período em relação à saúde no Brasil foi a expansão dos 

grupos privados neste segmento. Marcus de Castro165 traz valioso ensinamento a 

respeito da exploração da saúde por empresas particulares:  

 

“Tal privatização se institucionalizou mediante a captura da despesa 
social por grupos privados. Tratava-se da “compra (estatal) de serviços 
médicos do setor privado”. Com isso, grupos privados passaram a se 
beneficiar de um “mercado cativo”. Mas uma outra conseqüência da 
expansão do setor privado foi que o eventual “direito à saúde” , ao 
contrário de ser “universalizado”, passava a estar sujeito a limitações 
“econômicas”, decorrentes dos preços atribuídos aos serviços, 
redundando, para muitos usuários, em restrições diferenciadas de 
acesso”.   

 

Essa, na verdade, é a marca do conteúdo de prestação da saúde no 

Brasil. A saúde “entregue” ao setor privado, sendo utilizada por aqueles que 

podem pagar por planos de saúde, e o sistema público sofrendo pela falta de 

investimentos.    
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O professor da Universidade de Brasília Marcus de Castro cita, ainda, o 

desenvolvimento de um outro setor, aparentemente antagônico à privatização da 

saúde: o movimento sanitarista166.  Diz que ao contrário do sistema privado, que 

busca o lucro, os sanitaristas tinham relação com movimentos políticos ligados à 

oposição militar, como o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), além da Fundação Oswaldo Cruz e o Centro 

Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES).   

Criou-se, assim, uma disputa entre os interesses privados - ligados 

internacionalmente ao Banco Mundial, apoiando a cobrança por serviços médicos, 

a descentralização da saúde e racionalização dos gastos públicos-, e o movimento 

sanitarista167 – ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 

Pan-Americana  de Saúde (OPAS) 168 169. As conseqüências atuais desta situação 

serão tratadas no capítulo relativo à atual realidade da saúde no país. O setor 

privado de saúde só foi regulamentado em 1998 170.  

Finalmente, como se sabe, a Constituição de 1988 acabou por contemplar 

de forma ampla os direitos humanos de segunda geração, como a saúde. Pela 

primeira vez, portanto, “a saúde é concebida como um bem universal a ser provido 

para todos os cidadãos, implicando o princípio da igualdade de cada cidadão 

frente às ações e serviços requeridos para a manutenção/reparação da sua 

saúde171”. A Carta reformou todo o sistema previdenciário e adotou a 

universalização da saúde. No entanto, muitas vezes os direitos previstos 

apresentam-se como letra morta, em um país incapaz de implementar uma política 

social de resultados.  
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3. Saúde como um direito social 

 

3.1 Conceito moderno de Saúde.  

 

Em um estudo que busca analisar a efetivação do direito à saúde na 

esfera jurisdicional, é necessário que se estabeleça, ou ao menos se busque, um 

conceito que melhor se aproxime ao que se considera “ter saúde”.  

Assim como o reconhecimento do direito à prestação estatal da saúde foi 

se desenvolvendo, com modificações que acompanharam as diferentes formas de 

se encarar o nível de participação do Estado na vida dos cidadãos, o conceito do 

que é saúde vem também se modificando. Explica Marlon Weichert172:  

 

 “Numa visão estrita, e consentânea com o Estado liberal, a saúde 
corresponde à ausência de doenças. Compara-se o corpo humano 
doente a uma máquina com defeito, e logo, a ausência de 
defeito/doença caracterizaria o homem sadio contemporâneo à 
Revolução Industrial e às descobertas científicas de Pausteur e Koch na 
identificação das etiologias das doenças; esse enfoque enxerga o 
resultado (existência ou não de uma patologia) na sua relação com a 
causa específica, sem se preocupar com o motivo primeiro do 
surgimento do mal”. 

 

Ambas as visões se mostram insuficientes para os dias de hoje. Primeiro, 

pois alheias à necessidade de prevenção como forma primária de se evitar 

doenças. Depois pela necessidade de que se dê à saúde uma visão universal e 

não individual. Não existe saúde sem que se viva em um ambiente saudável, livre 

de agentes provocadores de doenças.  

Temos assim, dois aspectos relevantes: o da preservação da saúde, e o 

de proteção à saúde. Essa é a visão de Manoel Gonçalves Ferreira Filho173, 

segundo o qual o primeiro está relacionado com políticas que visem à redução do 

risco de doenças, com um meio ambiente sadio, e o segundo aos aspectos 

individuais de prevenção, tratamento e recuperação de doenças. Uma visão 

moderna do que se entende por doença pode ser alcançada no Dicionário Aurélio, 
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segundo o qual ela é a “denominação genérica de qualquer desvio do estado 

normal”.  

Weichert174 tem visão ampla do que é saúde: 

 

“Logo, a saúde deve ser examinada – e tutelada – no contexto do 
ambiente circundante. O mundo exterior e suas influências sobre a vida 
adquirem relevância, especialmente no caso dos trabalhadores. A 
preocupação é antes de tudo com a prevenção dos males, mediante a 
garantia de condições de vida digna à população, sob uma visão social e 
coletiva”.  

        

É a partir do término da II Guerra Mundial que se reconhece a relação 

entre a saúde e as condições de vida, e o comportamento dos cidadãos. Sustenta 

Dallari175:  

 

“Sem dúvida, a experiência de uma guerra apenas vinte anos aos a 
anterior, provocada, em grande parte, pelas mesmas causas que haviam 
originado a predecessora, e, especialmente, com capacidade de 
destruição várias vezes multiplicada, forjou um consenso. Carente de 
recursos econômicos, destruída a sua crença na forma de organização 
social, alijada de seus líderes, a sociedade que sobreviveu a 1944 sentiu 
a necessidade iniludível de promover um novo pacto, personificado na 
Organização das Nações Unidas. Esse organismo incentivou a criação 
de órgãos especiais destinados a promover a garantia de alguns direitos 
considerados essenciais aos homens. A saúde passou a ser objeto da 
Organização Mundial da Saúde, que a considerou o primeiro princípio 
básico para a “felicidade, as relações harmoniosas e a segurança dos 
povos”.      

 
 

É o seguinte o conceito de saúde, segundo preâmbulo do documento de 

constituição da OMS: 

 

“Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doenças” 

 

Por não ser operacional, dependendo de várias escalas decisórias que 

podem não implementar as suas diretrizes, o conceito da OMS sofre críticas. Diz 

Schwartz176 : 
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 “Vários são os fatores que atuam negativamente nesse sentido, sendo 
que o principal, pode-se dizer, partindo do movimento em que o Estado 
assume papel de destaque no cenário da saúde, e a vontade política 
como instrumento de (in) aplicabilidade do conceito da OMS, uma vez 
que as verbas públicas correm o risco de não serem suficientes ara a 
consecução do pretendido completo bem estar físico, social e mental. 
Logo, “la aplicación de este concepto reconoce limites culturales, 
sociales y conómicos”. (KRAUT, 1999, p.197)”.  

 

O conceito ainda é criticado por Scliar177, Segre e Ferraz178 e Dejours179, 

pela dificuldade de se conceituar o que é “bem estar”, especialmente por envolver 

um componente fortemente subjetivo.     

Em verdade, todo direito social positivo vai depender necessariamente da 

prestação estatal, e, portanto de possibilidades e escolhas políticas dos governos, 

não havendo, por isso, razão para que o conceito deste direito se restrinja. Ao 

mesmo tempo, mesmo que o conceito de “bem estar” dependa de noções 

subjetivas, não há porque não possa ser buscado por cada individuo como um 

ideal. Para Dallari180 “embora se reconheça a sua difícil operacionalização, 

qualquer enunciado do conceito de saúde que ignore a necessidade do equilíbrio 

interno do homem e desse com o ambiente, o deformará irremediavelmente”.        

Vários outros conceitos de saúde são apresentados.  

Alessandro Seppilli181 entende que a saúde é “a condição harmoniosa de 

equilíbrio entre o funcional, físico e psíquico do indivíduo integrado dinamicamente 

no seu ambiente natural e social”. Para José Afonso da Silva 182, a saúde é “direito 

de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco e ouros agravos”.  Julio César Rocha183 

diz que “a conceituação da saúde deve ser entendida como algo presente: a 
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concretização da sadia qualidade de vida, uma vida com dignidade”. Em relação à 

necessidade de prestação estatal da saúde, em 1953, já dizia Cesarino Jr184:  

 

“Dado o intervencionismo hoje vigente em todo mundo, deve ser a 
proteção à saúde do povo, seja na forma de prevenção as moléstias, ou 
higiene (profilaxia), seja na de isolamento e cura dos enfermos, máxime 
se de moléstias contagiosas, um dos principais deveres do Estado. A 
proteção da saúde compreende numerosas medidas, não somente de 
medicina curativa e preventiva, como também de educação do povo, de 
elevação do seu teor de vida”.  

  

A expressão “bem-estar” é usada por Otávio Pinto e Silva185, segundo o 

qual “a compreensão do verdadeiro conteúdo desses direitos se faz com a 

identificação do conjunto de normas jurídicas que denotam não somente a 

preocupação com a ausência de doenças, mas também com a busca do completo 

bem-estar físico, mental e social do indivíduo em sua comunidade”. Na mesma 

linha se pronuncia  Euclides de Oliveira186, segundo o qual “se reconhece sadia e 

saudável não apenas a pessoa que se apresenta em perfeitas condições de 

higidez física e mental, mas aquela que se acha integrada na convivência social, 

como elemento participante e receptivo dos benefícios  da vida comunitária”.      

A relação do homem com o meio ambiente como aspecto essencial a uma 

vida saudável é expressa na visão de Luiz Alberto David Araújo187 ao sustentar 

que “coexistem o direito de estar são com o direito de permanecer são” Esta 

também é a visão de Weichert188:   

 

“São dois enfoques de um mesmo problema: não há saúde com 
doenças, e não há combate a doenças sem a promoção da melhoria do 
ambiente circundante. Assim, a saúde deve ser encarada tanto enquanto 
ausência de males, como bem-estar físico, social e mental”.  
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Já Franklin Rodrigues da Costa189 fala na junção dos elementos saúde, 

público e serviço, configurando-se a saúde pública como “um conjunto de ações 

ou uma política de governo voltada para a prevenção de situações e elementos 

passíveis de afetar o status de bem-estar físico, mental e social dos indivíduos de 

forma desfavorável, bem como propiciar meios de restituir-lhes esse bem-estar 

naqueles casos em  que tenha sido afetada”.    

De documentos internacionais podemos também extrair alguns conceitos 

de saúde.  

A Declaração de Alma Ata190 “reafirma enfaticamente que a saúde - 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doença ou enfermidade – é um direito fundamental, e que a 

consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social 

mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e 

econômicos, alem do setor da saúde”.   Na Carta de Ottawa para promoção da 

Saúde191, fica evidenciado que a saúde não diz respeito apenas ao setor sanitário:  

 

“As condições e requisitos para a saúde são: a paz, a educação, a 
moradia, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, justiça social 
e equidade”. Qualquer melhora da saúde há de ter como base, 
necessariamente, estes pré-requisitos”.  

 

A Carta de Bogotá192 afirma que “o desenvolvimento integral e recíproco 

dos seres humanos e sociedades é a essência da estratégia de promoção da 

saúde no continente. Em conseqüência, esta assume as tradições culturais e os 

processos sociais que forjaram nossas nacionalidades possibilitando, além de 

tudo, enfrentar criativa e solidariamente a adversidade, os obstáculos estruturais e 

as crises recorrentes. Reconhecer, recuperar, estimular e difundir estas 

experiências é indispensável para as transformações de nossas sociedades e o 

impulso à cultura e saúde”. 
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Parece claro que a promoção da saúde depende de uma série de fatores 

- implicando a prevenção e a cura das doenças -, que devem ser analisados em 

um aspecto amplo, especialmente no que diz respeito à relação do ser humano 

com o ambiente em que interage. O mundo exterior e suas influências sobre a 

vida humana adquirem relevância, especialmente no caso dos trabalhadores193. 

A complexidade deste sistema talvez explique o fracasso de países como 

o Brasil na prestação estatal da saúde. Sem conseguir criar condições mínimas 

para grande parte da população em relação à higiene, alimentação e educação, e 

estabelecendo metas limitadas à prevenção de epidemias194 e a cura de doenças, 

o setor de saúde destas nações se mostra absolutamente insuficiente para a 

demanda da população.  
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 Não nos esquecemos do crescente surgimento de novas epidemias mundiais após a AIDS, como a vaca 
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II- DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À SAÚDE 

 

 

1. A Carta de 1988 e o Direito à Saúde 

 

 A Constituição de 1988195 foi a primeira a estabelecer a saúde como 

direito fundamental do cidadão brasileiro, caracterizando-a como um dever do 

Estado. Dispunha a Carta196 de 1967 o direito à “assistência sanitária, hospitalar e 

médica preventiva”, nos termos de lei. Deste modo ficava a legislação 

infraconstitucional responsável por estabelecer os direitos dos brasileiros em 

relação à saúde. Para Dalmo Dallari o conjunto dos dispositivos tornava muito 

precário a garantia dos direitos relacionados à saúde, que sequer poderia ser 

considerado como um direito constitucionalmente garantido197. Inegável, assim, o 

avanço alcançado pela recepção do direito no art. 6º da atual  Constituição.  Este 

contexto garante o direito à saúde como cláusula pétrea, mesmo não inserido no 

art. 5º da Carta, uma vez que é direito fundamental, sendo condicionante da 

dignidade humana, um dos fundamentos do Estado brasileiro198.  Maués e 

Simões199 afirmam que o direito à saúde passa a ser visto como um valor, 

devendo ser tutelado mesmo que ações ou omissões do poder público possam 

não afetar o indivíduo de forma direta, produzindo efeitos contra terceiros, o que 

faz com que o Estado tutele relações entre particulares relativas à saúde, como 

ocorre nos contratos dos planos de saúde200.  Mesmo que não elencada entre os 

direitos fundamentais, a saúde tem a sua importância constitucional consagrada, 
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pois diretamente ligada ao direito à vida, explicito no art. 5º da Carta201. Euclides 

de Oliveira202 afirma, inclusive, que “conseqüência natural do mais relevante dos 

direitos humanos, que é o direito à vida, situa-se em plano de igual importância o 

direito à saúde, nos seus aspectos individual e social”.    

As normas que especificamente tratam do direito à saúde, art.. 196 a 200 

da CF, podem também gozar do caráter de fundamentalidade em sentido material 

e formal, uma vez  que o art. 5, par. 2º  da Constituição consagrou a abertura  do 

caráter material do catálogo, abrangendo os tratados internacionais relativos a 

direitos humanos, bem como os direitos fundamentais que estão em outra parte da 

Constituição203.  Temos, assim, a eleição - tardia é verdade -, da saúde como 

direito fundamental, na linha da consagração dos direitos sociais pela Carta 

cidadã. Deste modo, “a garantia do direito à saúde, expressamente referida no art. 

196 da Constituição, inscreve-se exata e precisamente no rol daquele conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos voltadas para a realização 

da nova ordem social, cujos objetivos são o bem-estar e a justiça sociais”204.    

Princípios expressos nos art. 1º e 3º da Carta, como a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, o fim da pobreza e das desigualdades sociais e 

regionais, a promoção do bem de todos, são determinantes da proteção 

constitucional da saúde205.   Referência ao direito à saúde, também se encontra 

quando a Carta fala do direito social ao trabalho, estabelecendo no art. 7º, inciso 

XXII, o direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança. O Brasil é um dos países que 

ratificou a Convenção n. 155 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que 

estabelece como política dos signatários por em prática e reexaminar 

periodicamente as regras de segurança e saúde dos trabalhadores, além do meio 

ambiente de trabalho.   
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1.2 A competência constitucional 

 

Uma das características do sistema federativo do Brasil é a existência de 

três centros de poder político (federal, estadual e municipal) - todos com 

competência legislativa- diferente, por exemplo, do modelo norte-americano, que 

não faz referência aos municípios206.  Cabe assim à Carta, como ocorre desde a 

Constituição de 1891, atribuir as matérias de competência dos entes políticos.  

As Constituições de 1824 e de 1891 nenhuma menção fizeram à saúde. 

Já em 1934, a Carta estabeleceu a competência concorrente da União e dos 

Estados em matéria de saúde, bem como a competência dos três entes da 

federação para legislar e adotar medidas contra a mortalidade e morbidade 

infantis, a propagação de doenças, bem como incentivar a luta pela higiene mental 

e contra os venenos sociais207.  Em 1937 foi estabelecida a competência privativa 

da União para legislar sobre a defesa e proteção da saúde, especialmente da 

criança. Foi permitido aos Estados legislar, desde que para suprir deficiências da 

lei federal, adequar a legislação à realidade local no que diz respeito à assistência 

pública, obras de higiene, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes 

medicinais208.  Na Constituição de 1946 ficou sendo da União a competência para 

legislar a respeito de normas gerais de defesa e de proteção da saúde209.  Já na 
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Carta anterior a competência legislativa e de execução de planos permaneceu 

sendo da União210.  

O constituinte de 1988 elegeu em matéria de saúde a competência 

legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre

211
 

       ... 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

212
 

 

Estabelece também a Carta, como regra, a competência comum da 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios213 para cuidar da saúde. Dispõe o 

art. 23, II: 

 

 “art. 23. É comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos 
Municípios

214
:  

....... 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência. “ 
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Pode-se concluir, entretanto, a existência de competência privativa da 

União no que diz respeito a algumas matérias inerentes à saúde.  

    A competência privativa está presente nos seguintes 

casos: elaborar a execução de planos nacionais e regionais de ordenação de 

território e de desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX);  planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas (art. 21, XVII); 

instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive saneamento básico 

(art. 21, XX); tratar das atividades nucleares (art. 21, XXIII);  tratar das questões 

relacionadas a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV); e estabelecer as áreas e 

condições para o exercício da garimpagem.  

 

1.3 Dispositivos constitucionais específicos 

 

A Constituição Federal de 1988 contemplou a saúde com 5 artigos 

específicos, compondo a Seção II, no Capítulo relativo à Seguridade Social, Título 

VIII “da Ordem Social”.  

O primeiro deles dispõe: 

 

“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”

215
. 

 

A respeito da disposição constitucional, afirmam Marques e Schmitt216 que 

“enaltece-se assim, que a saúde deve ser prestada a todos que dela necessitem 

(principio da universalidade), em igualdade de acesso. A leitura do dispositivo 

apresenta a saúde como um direito, que(...) é tanto um direito fundamental como 

um direito social”. Contempla o artigo, em verdade, toda a síntese do direito à 

saúde, na nova visão trazida pelos constituintes de 1988, que pode ser resumida 
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como direito do cidadão e dever do Estado.  Outra não é a opinião de Wagner 

Balera217: 

 

“O tom imperativo do preceito nos dá conta da amplitude do tema e do 
conceito ali expendido: há um direito que é de “todos” e um dever que 
incumbe ao Estado” 

  

Fica caracterizado o princípio da universalidade da saúde, restando a 

questão da aplicabilidade direta da determinação constitucional para análise no 

capítulo próprio.   

O art. 197 da Constituição Federal dispõe:  

 

“art. 197 São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 

 

A regra ganha grande importância, na medida em que alça as ações e 

serviços de saúde como de “relevância pública”, o que legitima a atuação do 

Ministério Público218, especialmente na fiscalização do Poder Público em relação 

aos deveres constitucionais de regulamentação, fiscalização e controle da saúde.  

Na prática em o Ministério Público atuando por diversas vezes em ações na área 

da saúde, por estarem ligadas intimamente com um de seus deveres 

constitucionais que é a defesa dos interesses sociais219.  A respeito diz  Adriana 

Feijó220: 

 

“É incontestável a importância da atuação do Ministério Público na 
defesa dos direitos e interesses sociais, dentre os quais destacamos o 
direito à saúde, especialmente quando as atribuições fixadas pelo 
documento constitucional de 1988, elevaram a instituição ministerial à 
condição de defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, ampliando seu âmbito de 
atuação, abrangendo atualmente áreas de relevância social, tais como a 
proteção do meio ambiente, dos direitos constitucionais relativos à 
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cidadania, o controle da Administração Pública, a defesa de pessoas 
portadoras de deficiência, dos idosos, do consumidor, o parcelamento e 
o uso do solo, os conflitos fundiários, a saúde pública, etc.etc..”.  

  

A legitimação do parquet se harmoniza com as idéias de Salvador 

Alemany Verdaguer221 sobre a atividade do Ministério Público: 

 

“El Ministério Fiscal es uma institución que tiene por misión promover la 
acción de la justícia en defensa de la legalidad, de los derechos de los 
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” 

 

Para Maués e Simões222 o artigo traz duas conseqüências principais. A 

primeira no sentido de que a saúde é sempre assegurada por meio da função 

estatal, mesmo que prestada por entidade privada, sendo que apenas as ações e 

serviços não são exclusividade do Estado. E a segunda no que diz respeito à 

atividade do Ministério Público, também em relação às entidades privadas.  

A importância da participação do parquet nos esforços pela construção da 

saúde no país foi reforçada pelos próprios membros do órgão. Em 1998 o 

Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça aprovou223 a Carta de Palmas em 

Defesa da Saúde, instituindo uma Comissão Permanente de Defesa da Saúde, 

formada por promotores, procuradores de justiça e procuradores da república, 

assegurando a participação do Ministério Público na tutela das relações de saúde, 

obtendo informações junto ao Ministério da Saúde, agindo por meio de Termos de 

Ajustamento de Conduta e Ações Civis Públicas.       

Quanto à fiscalização estatal na área da saúde, afirma José Afonso da 

Silva224:   

 

“Se a Constituição atribuiu ao Poder Público o controle das ações e 
serviços de saúde, significa que sobre tais serviços tem ele integral 
poder de dominação, que é o sentido do termo controle, mormente 
quando aparece ao lado da palavra fiscalização” 
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O art. 198 da Constituição Federal teve sua importância sublinhada com 

os acréscimos dos parágrafos 2º e 3º225, pela Emenda Constitucional 29/00, e dos 

parágrafos 4º, 5º e 6º pela Emenda Constitucional 51/06: 

 

“art. 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  
§ 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:  
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 
prevista no § 3º;  
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. 
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 
anos, estabelecerá: 
 I - os percentuais de que trata o § 2º;  
II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 
progressiva redução das disparidades regionais;  
III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;  
IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 
 § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua 
atuação. . 
 § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 
endemias.  
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 
da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às 
de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias 
poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos 
específicos, fixados em lei, para o seu exercício.  
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Inicialmente são estabelecidas as diretrizes que organizam o sistema 

único de saúde, quais sejam: descentralização, o atendimento integral e a 

participação da comunidade. Este sistema é formado pela prestação pública e 

privada de saúde, organizada de acordo com as peculiaridades de cada município, 

dos Estados e da União, com atendimento universal, com preferência à 

prevenção, e a participação da sociedade nas escolhas das diretrizes de 

investimento e atuação na área da saúde.   

 Sobre o SUS afirma Sidnei Beneti226: 

 

“Essa unidade é integrada pelo setor púbico e pelo setor privado: a) no 
setor público, a Prestação Pública, direito constitucional, que deve ser 
assegurado a todos no Brasil, realiza-se por intermédio de prestações 
por serviço social – INSS, sendo destinada a trabalhadores e 
dependentes, em modalidade semelhante, no Chile, à Funasa (Fundo 
Nacional de Assistência à Saúde) oriunda de planos de cobertura à 
saúde do Reino Unido; b) no setor privado, instrumentaliza-se pelos 
contratos de serviços de saúde – planos e seguros de saúde, matéria 
ora regulada pela Lei 9.656/98 (Lei de Plano e Seguro-saúde).”    

 

    A competência do SUS é, portanto, muito grande, como lembra Marga 

Tessler227: 

 

“Vê-se, assim, que não é pouco, é uma competência vastíssima que se 
atribui ao SUS, onde atuará cumprindo o seu dever para com a saúde; 
dever que há de ser cumprido, e bem cumprido, pelos vetores do 
Decreto n. 3.507/00, que estabeleceu os padrões de qualidade dos 
servidores públicos, entre outros, os do art. 3º : atenção, respeito e 
cortesia, verificação de prioridades, tempo de espera, limpeza, conforto 
das dependências, além do controle e avaliação periódicos. Vê-se que 
já há sinalização dos critérios para que qualquer atendimento ou serviço 
seja avaliado. Nesta avaliação, deve-se atender ao princípio da 
razoabilidade e levar em conta a inconclusão do modelo que está sendo 
construído”. 

    

Para que sejam alcançados os objetivos na Emenda Constitucional n. 

29/2000 foi estabelecido piso constitucional de investimento na área da saúde. 

Assim, produtos de arrecadação de várias espécies devem ser investidos na área 

da saúde, estando vinculados a União, os Estados e os Municípios.  
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Marcílio Filho e Nevita Franca228 criticam os municípios e Estados que 

para alcançar o piso mínimo, incluem nas despesas valores relativos a 

saneamento básico e limpeza pública229. Afirmam o seguinte: 

 

”Para o efeito da aplicação da Emenda Constitucional n. 29/2000, devem 
ser considerados os gastos que sejam de responsabilidade específica do 
setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras 
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, 
com reflexo sobre as condições de saúde. A limpeza pública e o 
saneamento básico certamente têm repercussão na saúde pública, mas 
apenas de maneira indireta ou reflexa“.  

 

Já a Emenda Constitucional n. 51/06 trata da contratação de agentes 

comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, por meio de 

processo seletivo público, pelos gestores locais do SUS. A Emenda traz regra 

transitória em relação à matéria 230. A atividade dos agentes é regulada pela 

Medida Provisória n. 297/06231.    

O art. 199 trata da prestação de saúde privada: 

 

“Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos 
em lei. 
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento 

e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo 
tipo de comercialização. 

 

    Em sua primeira parte, o artigo da Constituição dispõe sobre a 

participação complementar das instituições privadas232 no SUS, e a vedação de 

destinação de dinheiro público e de participação de capital estrangeiro nestas 

instituições que visam o lucro, salvo disposição legal.   Ensina Luiz Cieto233: 

 

“O sistema privado de assistência é facultativo, sob a forma contratual. O 
contrato particular pode envolver cobertura total ou parcial dos custos 
dos referidos serviços. Trata-se dos planos de assistência e seguros de 
saúde” 

 

Marga Tessler234 lembra que a participação privada deve ocorrer de forma 

complementar, e de acordo com as diretrizes do SUS. Assim, o sistema privado 

não pode se vincular apenas às regras de mercado, para alcançar o lucro, mas 

especialmente às normas publicistas e conveniais.  

O sistema privado é realizado pelos planos e seguros de saúde. A 

respeito da relação entre os usuários e os planos e seguros diz Luiz Antonio 

Rizallo Nunes235:  

 

“A Lei 96576/98  foi elaborada para regular as operações das pessoas 
jurídicas de direito privado que prestam serviços de assistência  à saúde. 
É preciso lembrar que tais pessoas jurídicas são típicas prestadoras de 
serviços, conforme enquadramento no art. 3º, caput, c/c com o parágrafo 
do mesmo artigo do Código de Defesa do Consumidor, e os usuários 
dos planos de saúde são considerados, de sua parte, típicos 
consumidores “   
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Os planos de assistência são os responsáveis pela assistência médico–

hospitalar, ambulatorial e odontológica, por meio de convênios e planos de saúde; 

já os seguros-saúde garantem o ressarcimento de futuras despesas médicas. 

A Constituição ainda determina a necessidade de regulamentação em 

relação a transplantes e transfusão de sangue, vedando expressamente a 

comercialização. A remoção de órgãos é regida pela Lei n. 9.434/97, regulada 

pelo Decreto n. 2.268/97. 

Finalmente estabelece o art. 200 outras atribuições do SUS: 

 
“art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
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
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; 
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; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
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. 
 

O artigo consagrou a necessidade de regulamentação das normas 

constitucionais sobre o sistema único de saúde, o que ocorreu em 1990, com a 

edição da Lei n. 8.080 que normatiza o SUS, e a Lei n. 8.142 que criou os 

Conselhos e a Conferência de Saúde238 
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III -  O SUPEROR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS PEDIDOS DE COBERTURA 

DE TRAMENTOS MÉDICOS NO EXTERIOR 

 

 

2. A competência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de Saúde   

 

  Desde o início da década ingressaram no Superior  Tribunal de Justiça 

14 (quatorze) ações buscando o pagamento, ou o ressarcimento pelo Ministério da 

Saúde, de tratamentos médicos a serem realizados já realizados fora do Brasil. 

São 2 (dois) Mandados de Segurança, uma Reclamação e 11 (onze) Recursos 

Especiais que já transitaram em julgado, não havendo mais discussão a respeito 

das matérias tratadas naquelas demandas.  

O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição de 1988, 

competente, em regra, para tratar, em última instância de questões relativas à 

aplicação de lei federal e da uniformização da  jurisprudência dos Tribunais. A 

despeito das competências originárias e as relativa a recursos ordinário, o maior 

número de processos que tramitam naquela Corte são  as decisões em 3ª 

instância apresentadas definitivas pelo trânsito em julgado ds recursos especiais. 

A matéria resta regulada pelo art. 105, III da Constituição Federal:  

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 
federal;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído 
outro tribunal.” 
  

  Deste modo, verificando assoberbado o Supremo Tribunal Federal, o 

constituinte de 1988 criou o STJ, com uma competência idêntica, mas em nível 

diferente, cabendo à Corte Suprema a uniformização e a interpretação do Direito 

Constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça em relação ao Direito Infra-

Constitucional.  



 

  No entanto , a forma com que foram estabelecidas as competências 

na Carta acabaram por criar uma superposição de competências, o que muitas 

vezes pode gerar ajuizamentos de recursos perante os dois Tribunais relativos às 

mesmas demandas.  

  Assim, o conteúdo constitucional leva, por óbvio, a competência do 

STF ao se tratar da matéria de saúde. No entanto, em relação a matéria específica 

aqui se tratada se vislumbra que as demandas sobre a matéria não chegam a ser 

tratadas pela Suprema Corte. Numa análise das decisões do Supremo, em que 

pese tratar das tradicionais matérias relativas a oferta de medicamentos e os 

planos de saúde, quando se fala em questões relativas a saúde apenas a matéria 

sobre a importação de produtos que potencialmente podem causar malefícios aos 

cidadãos são levadas à Corte.  

  Deste modo, as questões aqui tratadas, relativas aos tratamentos 

médicos no exterior, são levadas ao Superior Tribunal de Justiça em recurso 

especial, com base no disposto no art. 105, III, “c” da Carta, isto é, com base na 

divergência entre os Tribunais de Justiça ou entre os Tribunais Regionais Federais 

a cerca do tema.  

  Assim, destaca-se a importância da Corte, uma vez que tem papel de 

uniformização, o que da estabilidade às relação jurídicas, como saliente Athos 

Gusmão Carneiro, quando afirma que “a instabilidade na aplicação do direito é 

fator de indecisão, e conspira contra o progresso de uma comunidade”239.  

  Nessa linha é que, em havendo diferentes posições entre Tribunais a 

respeito da obrigação Estatal em arcar com os custos de tratamentos médicos o 

exterior, caberá ao STJ a posição final sobre o tema. Assim, na prática, o 

recorrente insatisfeito com a decisão obtida em 2ª instância leva à Corte decisão 
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diferente manifestada por outro Tribunal da mesma instância, cabendo a 

uniformização  ao STJ.  

  Sobre a matéria se manifestou, também, o Ministro Luiz Fux:  

 

 “com o escopo de uniformizar o Direito federal, a Constituição autoriza o 
recurso especial quando a decisão recorrida diverge de outra proferida 
pelos tribunais do país ou pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Adjuntando-se pressupostos constitucionais e requisitos de 
admissibilidade, pode-se concluir que o cabimento do recurso especial, 
nesse caso, é resultado da decisão gravosa que optou por uma das 
interpretações divergentes do Direito federal e o recorrente pleiteia, 
exatamente nessa hipótese, a prevalência da jurisprudência 
predominante que lhe é mais favorável. Mas, para esse fim, cumpre-lhe, 
preliminarmente, demonstrar a divergência de entendimento, quanto ao 
mesmo Direito legislado, por diferentes tribunais de “outras unidades da 
federação”. 

240
 

 

  Cabe  salientar a existência de duas Súmulas, usadas como 

parâmetro para o ingressos destas demandas na 3ª instância. Elas dispõe o 

seguinte:  

 
“Súmula 13  : "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso  
especial".  
Súmula 83 : Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a 
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” 

 

                       Ao que se vê, as duas Súmulas visam diminuir o ingresso de ações 

na já assoberbada  Corte. De um lado a Súmula n. 13 dispõe que a divergência 

que permite o ingresso de ações no STJ não podem se verificar no âmbito do 

mesmo Tribunal . Isso indica que havendo em um mesmo Estado ou região 

diferentes posições sobre uma matéria relativa à aplicação de lei federal, deve ela 

ser uniformizada conforme seu Regimento Interno, no âmbito daquele Tribunal, 

não cabendo ao STJ decidir a questão por ele. Já a Súmula n. 83 impede que 

matérias repetitivas sejam levadas ao Superior Tribunal de Justiça. Esta impede 

que questões, mesmo sendo tratadas de forma diversa pelos Tribunais de Justiça 

ou pelos Tribunais Regionais Federais, sejam decididas pelo STJ se este já se 

manifestou de acordo com a decisão recorrida. Portanto, não receberá recurso o 
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STJ, quando o tribunal de 2ª instância tiver decidido de acordo com a posição já 

tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que outro Tribunal de 2ª 

instância seja divergente. Cria-se assim, uma forma de prestigiar as posições das 

Cortes Superiores, limitando-se o numero de recursos, evitando que estas Cortes 

fiquem ainda mais assoberbadas, o que, fatalmente, implica na demora na solução 

das lides.  

Exemplo de dissídio jurisprudencial não verificado em matéria de 

saúde, é o caso, por exemplo, da decisão Agravo em Recurso  Especial  n.  

1231484, decidido em junho de 2012, e que teve como Relator o Ministro 

Humberto Martins. A Corte decidiu da seguinte forma:  

 
ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. 
FUNDAMENTOSCONSTITUCIONAIS. DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADA.AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRETENSÃO DE 
REEXAME DE PROVAS. 
1. Embora tenha o recurso como fundamento as alíneas "a" e "c" do permissivo 
constitucional e alegue violação do art. 2º da Lei n.8.080/90, a recorrente traz 
argumentos de ordem eminentemente constitucional. Inviável o exame do pleito da 
recorrente, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à Excelsa 
Corte,ex vi do art. 102 da Constituição Federal. 
2. Não há que se considerar notória a divergência jurisprudencial,uma vez que o 
caso dos autos pleiteia dos entes federativos o fornecimento de fraldas geriátricas, 
enquanto que os arestos paradigmas tratam de fornecimento de medicamentos. 
Ausência de similitude fática. 
3. Modificar o entendimento do acórdão, a fim de equiparar a necessidade das 
fraldas geriátricas a medicamentos tutelados pelo Estado, demandaria reexaminar as 
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 

7/STJ.Agravo regimental improvido. 

 

  Deste modo, restou claro que se faz necessária a similitude fática 

entre as demandas divergentes, para que o STJ possa efetuar a uniformização. 

No caso tratado, o recorrente buscava o fornecimento fraldas geriátricas, negada 

pela Tribunal de 2ª instância, e para tanto, levou ao Superior Tribunal de Justiça  

decisões favoráveis à concessão de medicamentos, entendendo, este, não ter 

sido caracterizada a divergência.  

  Se conclui assim, em relação ao que é tratado neste trabalho, que 

não caberá recurso especial relativo a pedidos de cobertura de tratamentos 

médicos no exterior com a apresentação de decisões divergentes relativas a 

intervenções médicas em geral, mas somente no que diz respeito a outras, que 



unicamente tratarem de pedidos de intervenção médica a ser efetivada fora do 

Brasil.      

Cabe, ainda, referir que, como se verá a seguir, as ações tratadas neste 

trabalho não chegaram somente ao STJ na via do recurso especial, mas duas das 

14 (quatorze) ações foram interpostas em relação à competência originária da 

Corte, por meio do mandado de segurança.  

Assim, determina a Constituição Federal: 

 

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro 

de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do 
próprio Tribunal;  

(...)” 
 

São dois, como já se afirmou, os mandados de segurança que tratam de 

pedidos de cobertura de tratamento médicos no exterior que foram decididos pelo 

STJ. Tal ocorre, na medida em que se optou, nestes casos por impetrar medidas 

diretamente contra o   Ministro da Saúde. Não cabe aqui maiores digressões em 

relação ao cabimento de tais medidas, no entanto, não parece ser, nestes casos, 

a mandamus a ação que se preste a tratar de casos como estes. Primeiro, pois 

quando se fala em tratamento médico no exterior cabível é a  análise das 

situações de fato relativas a doença apontada, situação pessoal do requerente, e 

outras que sejam peculiares.  JURSP SOBRE QUESTÃO DE FATO. Não fosse 

isso, é de s entender que o Ministro de Estado da Saúde deve responder a 

mandado de segurança, com competência originária, quando diretamente este 

praticou o ato ilegal, o que não ocrre nestas matérias, quando os pedidos são 

apresentados às secretarias de Saúde ou ao SUS, mas que não chegam 

diretamente ao Ministro de Estado.    

De qualquer forma, em ambos os casos a Corte se considerou 

competente e decidiu as matérias em seu mérito, se entendendo que as questões 

tratavam da Portaria 763 do Ministério da Saúde,  proibitiva de coberturas de 

tratamentos médicos no exterior pelo SUS, e, portanto, tratar-se-ia de medida do 

Ministro, cabendo o mandado de segurança.    



 

Concluindo, se pode dizer que em dois casos o Superior Tribunal de 

Justiça será responsável por decidir os pedidos de cidadãos que buscam o 

pagamento ou ressarcimento pelo SUS de tratamentos  médicos no exterior. Em 

primeiro lugar sempre que a decisão de 2ª instância contraria ao interesse dos 

recorrentes, tenha posição diferente emanada de outro Tribunal de mesmo grau. 

E, também, quando a matéria for unicamente relativa a Portaria do SUS que 

proíbe o pagamento de tratamentos médicos no exterior, quando se poderá 

ingressar diretamente no STJ, contra ato do Ministro da Saúde.     

 

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os pedidos de 

cobertura de tratamentos médico sfora do Brasil  

 

2.1 Análise Geral das Ações 

 

o Superior Tribunal de Justiça nos últimos 10 (dez) anos, se 

manifestou em  12 (doze) recursos especiais e em 2 (dois) mandados de 

segurança sobre pedidos apresentados por cidadãos que buscavam que o 

Ministério da Saúde efetuasse o pagamento de tratamentos médicos que 

necessitavam realizar no exterior. Com base na posição do Ministério da Saúde 

SUS, negando a cobertura de tais procedimentos, procuraram os requerentes que 

o Estado, como responsável pela saúde dos cidadãos, nos termos da Constituição 

Federal, respondesse pelo pagamento destes tratamentos, não oferecidos 

diretamente pelo SUS.  

  Como se verá, a posição do STJ foi se modificando no decorrer do 

tempo, o que não surpreende, dentro de uma análise que envolve decisões 

prolatadas em um período longo. Modificam-se, também, os fundamentos dos 

pedidos apresentados, em relação às doenças que sustentam os pedidos.  

Deste modo, a que se analisar, o que se fará nos capítulos 

seguintes, dos motivos pelos quais no início da década havia alguma diversidade 

nas doenças apresentadas, limitados os pedidos, a partir do ano de 2004, ao 

tratamento de retinose pigmentar,  em Cuba.  Nesse primeiro momento, no 



entanto, se faz um resumo destas ações, decididas em última instância pelo 

“Tribunal da Cidadania”.   

   No ano de 2002 duas ações foram decididas pelo STJ em relação à 

matéria, nos Mandados de Segurança 868 e no Recurso Especial n. 33837. 

Ambos os pedidos foram concedidos pela Corte. 

  No primeiro caso a demanda foi ajuizada pelos representantes da 

menor P.M.T, de São Paulo, contra o Ministro da Saúde. Na época, o pedido foi 

negado pela Chefia de Assessoria do Ministério, dando conta que a Portaria 

763/94 impedia o custeio de tratamentos médicos no exterior. A criança, nos 

termos do processo, era portadora de Beta Talessemia Major241, doença congênita 

que acarreta em problemas circulatórios, também conhecida como anemia de 

Coley.  O pedido foi deferido, determinando-se o afastamento da aplicação da 

citada Portaria, para que fosse processado administrativamente o  requerimento 

do  custeio do tratamento da menor.  

  O processo teve a seguinte ementa:  

 
“NÃO É LÍCITO À ADMINISTRAÇÃO, INDEFERIR PLEITO A ELA 
DIRIGIDO, REFERINDO-SE A VAGA PORTARIA MINISTERIAL. É 
NECESSÁRIO QUE A DECISÃO EXPLICITE OS FUNDAMENTOS 
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DE SUA DECISÃO”.  

 

  A mesma solução foi dada ao Recurso Especial 338373.  No caso, 

um cidadão paranaense, recomendado pelo Hospital de Clinicas de Curitiba, levou 

sua filha menor para fazer tratamento nos Estados Unidos, onde poderia curar-se 

de uma Leucemia Linfóide Aguda242, espécie mais comum de câncer infantil. 

                                                 

241
 A talassemia major é uma condição tratável. A terapia regular de transfusões sangüíneas, com sangue 

seguro e processado de maneira apropriada, e quelação de ferro garantem ao portador de talassemia major 

uma vida plena e de qualidade.  Este regime de tratamento recomendado se baseia no combate à anemia 

prevalente na talassemia (causada pela doença em si) e na prevenção da sobrecarga de ferro progressiva nos 

tecidos (provocada pela terapia transfusional utilizada para tratar a anemia).  Se não forem controladas de 

forma efetiva, a anemia grave e a expansão da medula óssea, típicas da talassemia major inadequadamente 

tratada, podem acarretar no paciente: crescimento inadequado; deformidades ósseas (inclusive faciais); 

ossos frágeis e fraturas ósseas; fígado e baço aumentados (organomegalia); atividades físicas normais 

prejudicadas.  http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/acesso-rapido/grupo-de-sangue-

componentes-e-derivados-hemorrede/hemorede-o-que-e-talassemia 12/10/2012. 

242
 A leucemia linfoide aguda (LLA) e uma neoplasia maligna do sistema hematopoetico caracterizado pela 

alteração do crescimento e proliferacao das celulas linfoides na medula ossea (MO), com consequente 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/acesso-rapido/grupo-de-sangue-componentes-e-derivados-hemorrede/hemorede-o-que-e-talassemia
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/homepage/acesso-rapido/grupo-de-sangue-componentes-e-derivados-hemorrede/hemorede-o-que-e-talassemia


Retornando da viagem, foi requerida a cobertura das despesas.  O pedido fora 

inicialmente indeferido pela Ministra Eliana Calmon do STJ, que argumento que o 

tratamento fora realizado sem a autorização do INAMPS, entendendo a julgadora 

que não poderia ser posteriormente cobrado do Estado, já que este sequer negou-

se oficialmente a custear os valores. Prevaleceu, no entanto, na Corte,  o ponto de 

vista de que a doença não era tratada no país, e mesmo que realizada sem prévio 

requerimento, deveria ser custeada pelo Estado. A ementa foi a seguinte:  

 

RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE DOENÇA NO EXTERIOR. 
LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA. TRANSPLANTE. REEMBOLSO. 
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ANTERIOR DO INAMPS. 
COMPROVADA NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

 

  No ano de 2003 foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça uma 

última ação que teve como fundamento outra doença que não a retinose 

pigmentar.  

No caso os pais do menor P.S.L.R. buscavam angariar as quantias 

necessárias para realizar tratamento no Memorial Children's Hospital,  onde havia 

disponibilidade de um aparelho indisponível no Brasil, que ajudaria na cura da 

doença chamada  mielomeningocele.  

 Como relatado na própria demanda, a doença “se traduz na má 

formação do tubo neural, apresentando, no caso, segundo a avaliação médica de 

fls. 26/27, ausência de movimentação ativa dos membros inferiores (paraplegia), 

comprometimento de sensibilidade, bexiga com capacidade diminuída, 

incontinência fecal, além de outros sintomas e aspectos indicados que merecem 

investigação e constante monitoramento”.  O pedido que havia sido negado pela 

Secretaria de Assistência à Saúde, foi concedido pela maioria dos Ministros do 

STJ, e teve a seguinte ementa:  

 

                                                                                                                                                     
acumulo de celulas jovens indiferenciadas, denominadas blastos. E a neoplasia maligna mais frequente 

(70%) entre as criancas menores de 15 anos, com um pico de incidencia de 2 e 5 anos. Nos Estados Unidos a 

incidencia e de 30 casos por milhao de criancas abaixo de 15 anos de idade. Contudo, a LLA tem uma 

distribuicao bimodal, com um segundo pico em torno de 50 anos de idade. A incidencia da LLA no adulto e 

1/3 da incidencia em criancas. http://www.sbac.org.br/pt/pdfs/rbac/rbac_41_03/08.pdf. 18/10/2012 

http://www.sbac.org.br/pt/pdfs/rbac/rbac_41_03/08.pdf


 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA 
CONGÊNITA GRAVE. MIELOMENINGOCELE INFANTIL. NECESSIDADE 
DE TRATAMENTO POR MEIO DE APARELHO TERAPÊUTICO NÃO 
FABRICADO NO PAÍS. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL 
À VIDA E À SAÚDE. 
1. O direito à saúde, expressamente tutelado pela Carta de 1988, veio se 
integrar ao conjunto de normas e prerrogativas constitucionais que, com o 
status de direitos e garantias fundamentais, tem por fim assegurar o pleno 
funcionamento do estado democrático de direito, pautado na mais 
moderna concepção de cidadania. 
2. Não se pode generalizar a aplicação da norma que veda ao Estado a 
concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do País, a ponto de 
abandonar, à sua própria sorte, aqueles que, comprovadamente, não 
podem obter, dentro de nossas fronteiras, tratamento que garanta 
condições mínimas de sobrevivência digna. 
3. Não havendo no País equipamento terapêutico apropriado ao 
tratamento da enfermidade, justifica-se que o Estado disponibilize recursos 
para a sua aquisição no exterior, não podendo servir de óbice às 
pretensões do doente, necessitado, argumentos fundados em questões 
burocráticas, de cunho orçamentário.  
 

 

  Em duas demandas solucionadas no ano de 2003, e em todas as 

posteriores, somente ações requerendo o pagamento do tratamento da doença 

retinose pigmentar, a ser realizado em Cuba, foram objeto de decisões do STJ. 

Cabe assim, antes de se continuar a efetivar neste item o panorama geral das 

demandas, algumas referências a respeitos desta moléstia.  

  A retinose constitui um grupo de doenças retinianas progressivas 

hereditárias que afeta primariamente os fotorreceptores e a função do epitélio 

pigmentado da retina, e seu diagnóstico da é feito quando os seguintes sinais 

estão presentes: envolvimento bilateral, perda da visão periférica, disfunção de 

bastonetes, eletrorretinograma com amplitude reduzida e/ou atraso no tempo de 

culminação da onda-b ou não detectável e perda progressiva da função 

fotorreceptora243.  O quadro inicial da moléstia se mostra, inicialmente, pela 

dificuldade de adaptação ao escuro, com posterior cegueira noturna e perda do 
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 Newsome DA. Retinitis pigmentosa. Usher's syndrome, and other pigmentary retinopathies. In: Newsome 

DA (ed.). Retinal dystrophies and degenerations. New York: Raven Press; 1988. p.161-94.    

 



campo visual periférico ainda na adolescência, podendo resultar em cegueira, em 

média aos 30 anos de idade 244 .  

  A existência de reiterados pedidos de custeio de tratamento médico 

de retinose pigmentar fora do Brasil se baseia na posição do Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia de que a doença não tem tratamento no Brasil, e nem há qualquer 

comprovação de que em Cuba haja técnica diferenciada que permita se concluir 

pela possibilidade de solução do problema dos pacientes.  No entanto,  o Hospital 

Camilo Cienfuegos localizado em Havana, oferece o tratamento da moléstia, 

relatando vários casos em que o processo cirúrgico obteve sucesso.  

  No site da Rede de Saúde de Cuba (www.sld.cu) se destaca o 

tratamento da retinose pigmentar. Ao lado de toda a explicação em relação ao a 

cirurgia é destinado espaço relativo a informações dos resultados obtidos nos 

tratamentos. Verifica-se que, em nenhum momento se promete a cura da doença, 

ou mesmo de comprovação científica do tratamento, salientando-se a existência 

de varáveis que envolvem os motivos e estágio da doença, bem como o estado de 

saúde geral e a idade do paciente. No entanto, é apresentada pesquisa com 

resultados bastante alentadores, como se pode ver:  

 

“ (...) Los resultados obtenidos con esta técnica, en los estudios que se 
han realizado, se pueden consultar para obtener una información más 
detallada. Uno de estos trabajos se hizo durante tres años de 
seguimiento en 195 enfermos operados, los que fueron comparados con 
la evolución natural esperada.  

Se utilizó como parámetro evaluativo el estudio del campo visual cinético 
Goldmann y cuyos resultados se procesaron en programa de análisis 
computarizado de sus áreas y con variabilidad intervisitas estimada de 
15 %. La muestra la integraron pacientes con edades comprendidas 
entre 15 y 45 años, su composición por sexos fue de 60 y 40% 
masculino y femenino respectivamente y pertenecían a los distintos 
grupos de herencia en la proporción siguiente: autosómica dominante-
67; autosómica recesiva-78; ligada al X recesiva -10 y casos 
esporádicos, 40 (no definidos). Los resultados fueron comparados con la 
evolución natural de la enfermedad. 

Del análisis de las 390 perimetrías, 43,8% mostraron mejoría al 
compararse evolutivamente después de realizada la cirugía, 46,9% 
permanecieron estables y 9,2% continuó el curso de la enfermedad. La 
agudeza visual obtuvo mejoría, pero no significativa. Los pacientes con 
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 Tayah, David; Angelucci, Rodrigo I; Sampaio, Paulo; Rehder, José Ricardo Carvalho de Lima. Retinose 

Pigmentar / Retinitis pigmentosa Arq. méd. ABC;29(2):82-86, jul.-dez. 2004 

http://www.sld.cu/
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20méd.%20ABC


mejores pronósticos son los que se encuentran en los estadios I y II, en 
tanto los de pronósticos más reservados son los que están en los 
estadíos III y IV, según la clasificación cubana. 

Existen limitaciones en tal comparación, por existir características 
potencialmente diferentes en la composición de la muestra empleada y 
la utilizada para comparación, fundamentalmente en lo que se refiere a 
composición genética y étnica, entre otras que pudieron haber influido. 
Es por ello que se diseñó un estudio comparativo en el cual se tomó 
como control el otro ojo y se evolucionaron por el período de un año 
basado en su campo visual realizado con perímetro Goldmann, 
estímulos V -4e, background de 31,5 asb y cálculo de áreas 
computarizado. (...)”

245
 

 

  Essa esperança de cura levou, no ano de 2003, o STJ a analisar três 

pedidos relativos ao pagamento das despesas com viagem e estadia para o 

tratamento de retinose pigmentar em Cuba.  

  Da análise das demandas, verifica-se que o Tribunal prolatou três 

decisões absolutamente diversas, relativas a casos que tinham o mesmo 

fundamento. Isso, no entanto,  se explica, especialmente, pela novidade matéria. 

É comum a posição divergente em uma mesma Corte nas situações novas, até 

que o Tribunal chegue a uma posição que dê um caráter de uniformidade às 

decisões, o que se faz necessário e é corolário da segurança jurídica.  

  O Recurso Especial 509753 foi ajuizado pela União, a partir de uma 

decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª região que deferiu pedido, 

concedendo ao paciente o direito de efetuar o tratamento de retinose pigmentar 

em Cuba às custas do Estado, com base no direito constitucional à saúde. No 

entanto, em que pese a posição do Relator do recurso, Ministro José Delgado  que 

votou pela improcedência do pedido da União, o Ministro Teori Albino Zavascki 

apresentou à 1ª Turma à tese de que a matéria deveria ser decidida unicamente 

pelo Supremo Tribunal Federal, por sua índole predominantemente constitucional, 

no que foi seguido por outros dois dos cinco votantes. A decisão teve a seguinte 

ementa:  

 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE TRATAMENTO 
MÉDICO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO 
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 http://www.infomed.sld.cu/instituciones/retinosis/quienesomos/tracub.html#resultados 22/10/2012 
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ESPECIAL, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SUSTENTA-SE EXCLUSIVAMENTE 
SOBRE FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. 
O acórdão recorrido afastou a aplicação dos preceitos infraconstitucionais ventilados, 
apoiando-se exclusivamente sobre fundamentos constitucionais, insuscetíveis de 
reexame em recurso especial. Recurso especial não conhecido. 

 

Vê-se que se tratou de decisão isolada. No mesmo ano de 2003 outras 

duas decisões foram prolatadas, uma pela 2ª Turma, deferindo o pedido de 

pagamento do tratamento e outra da 1ª Seção - reunião das duas Turmas – 

indeferindo o pedido. No entanto, nestas, quanto nas demais que foram  

analisadas, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sua competência, e  analisou 

normalmente o mérito dos pedidos.  

Deste modo, como se disse, a 2ª Turma do STJ, no Recurso Especial 

353147, vencida a Ministra Eliana Calmon, afastou a aplicação da Portaria 763/94, 

determinando o custeio de tratamento ao paciente  Carlos Alvim.  

Em que pese ter o mandado de segurança impetrado pelo paciente sido 

denegado, e a decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região, o STJ 

acabou concedendo o direito ao custeio do tratamento. No processo havia 

manifestações dos médicos que acompanhavam o paciente recomendando o 

tratamento no hospital cubano, em que pese, o próprio Relator Ministro Franciulli 

Neto ter realçado não existir prova absoluta de que este tratamento poderia obter 

sucesso. A decisão foi assim ementada:  

 

 

RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE DOENÇA NO EXTERIOR. 
RETINOSE PIGMENTAR. CEGUEIRA. CUBA. RECOMENDAÇÃO DOS 
MÉDICOS BRASILEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 
DEVER DO ESTADO. 
O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência , de 
forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis 
de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do 
tratamento 
no exterior para que seja evitada a cegueira completa do paciente, 
deverão ser fornecidos os recursos para tal empresa. Não se pode 
conceber que a simples existência de Portaria, suspendendo os auxílios-
financeiros para tratamento no exterior, tenha a virtude de retirar a 
eficácia das regras constitucionais sobre o direito fundamental à vida e à 
saúde. "O ser humano é a única razão do Estado. O Estado está 
conformado para servi-lo, como instrumento por ele criado com tal 
finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, pode prevalecer sobre 
os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio 
de realização do ser humano e não um fim em si mesmo" (Ives Gandra 



da Silva Martins, in "Caderno de Direito Natural - Lei Positiva e Lei 
Natural", n. 1, 1ª edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 
27). 
 

 

Ao reunirem-se  as duas Turmas, por 4 (quatro) votos contra três 

(três)246, a maioria dos Ministros, no Mandado de Segurança 8895 , afastou o 

pagamento do tratamento, com o fundamento, como a seguir melhor se analisará, 

de ser o tratamento cubano experimental.  A decisão foi assim fundamentada:  

 
ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE SAÚDE – TRATAMENTO NO 
EXTERIOR – RETINOSE PIGMENTAR. 
1. Parecer técnico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia desaconselha 
o tratamento da "retinose pigmentar" no Centro Internacional de 
Retinoses Pigmentária em Cuba, o que levou o Ministro da Saúde a 
baixar a Portaria 763, proibindo o financiamento do tratamento no 
exterior pelo SUS. 2. Legalidade da proibição, pautada em critérios 
técnicos e científicos. 3. A Medicina social não pode desperdiçar 
recursos com tratamentos alternativos, sem constatação quanto ao 
sucesso nos resultados. 4. Mandado de segurança denegado. 
 

 

  A partir daí, mesmo que inexistindo unanimidade nas decisões, o 

STJ passou a ter uma posição uniforme em relação ao tratamento no Hospital 

Camilo Cienfuegos, indeferindo os pedidos de custeio por parte dos doentes. 

Passou a Corte a usar a seguinte ementa como padrão:  

 

"ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE NO EXTERIOR. 
RETINOSE PIGMENTAR. PORTARIA N.º 763, DE 07.04.1994. LEGALIDADE. 
1. A Primeira Seção considerou legítima a proibição de tratamento médico no 
exterior financiado pelo Ministro da Saúde (Portaria n.º 763/1994). Precedente: MS 
8895/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 7.6.04. 2. Tese também sufragada na 
Primeira Turma (REsp 616.460/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/acórdão Min. Teori 
Albino Zavascki, DJU de 21.3.05). 3. Recurso especial provido" (fl. 168).  

 

 

  Já nas últimas três decisões da Corte, se verifica um fenômeno 

interessante. Nos Recursos Especiais 944325, 1028835 e 950382,  decididos, 

respectivamente, em 2007, 2010 e 2011,  os pedidos foram deferidos pelo 

Tribunal, mas sob o argumento de que a situação apresentada à Corte se 

mostrava consumada.  
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 José Delgado, Franciulli Netto e Luiz Fux votaram a favor do custeio e Teori Albino Zavascki, Castro 

Meira,  Humberto Gomes de Barros e Eliana Calmon contra.  



 

  Quer dizer, a demora na apreciação judicial, resultou no fato de que, 

amparados por uma decisão emanada por instância inferior, os pacientes já 

haviam realizado o tratamento em Cuba quando a matéria chegara à decisão do 

STJ, que afastando a possibilidade de devolução dos valores, considerou as 

situações consumadas.  

No Recurso Especial 944325, Jane Rodini obteve no ano 2001, da 

Justiça Federal de Santa Catarina, uma liminar em mandado de segurança, 

deferindo o custeio de todas as despesas para a cirurgia em Cuba. Ocorre que no 

ano de 2004 a sentença denegou a ordem, sendo a decisão mantida em 2ª 

instância, quando a paciente já havia utilizado  o valor de R$ 25.443,43 (vinte e 

cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) no 

tratamento.   

Nessa situação, bem como nas duas posteriores, o STJ entendeu 

que recebidos os valores de boa-fé, não haveria motivo para que se efetuasse a 

devolução. No entanto, deixou claro que a posição da Corte estava unificada no 

sentido de não permitir que o SUS efetuasse a cobertura das cirurgias em Cuba. A 

matéria se assentou do seguinte modo:  

 

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 
ORDINÁRIA - COBRANÇA DE VALORES PÚBLICOS - LIMINAR QUE 
AUTORIZOU PAGAMENTO DETRATAMENTO DE SAÚDE NO 
EXTERIOR – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE - EFEITOS SOBRE 
SITUAÇÕES CONSOLIDADAS - SÚMULA 405/STF - PRESTÍGIO ÀS 
EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS - BOA-FÉ OBJETIVA. 
1. O CASO DA RETINOSE PIGMENTAR. A determinação judicial de 
custeio pelo SUS dos tratamentos de retinose pigmentar no exterior, 
especialmente na República de Cuba, gozou de franco prestígio no STJ 
até o julgamento, em 7.6.2004, do MS 8.895/DF, Rel. Min. Eliana 
Calmon, Primeira Seção. No período anterior, houve diversas liminares 
em favor de pacientes portadores dessa patologia oftálmica, algumas 
das quais confirmadas por sentenças; outras, porém, como é o caso dos 
autos,revogadas. 
2. A SITUAÇÃO DOS AUTOS. A agravada se viu envolvida nas ondas 
jurisprudenciais, que modificaram o entendimento da Corte sobre o 
problema. Na situação, porém, havia uma particularidade. A liminar de 
27.4.2001 havia-lhe deferido o pedido de custeio do tratamento pelo 
SUS, pelo que ela viajou e gastou R$ 25.443,43. A sentença, quando 
ainda vigorava a posição do STJ em favor do recurso à terapia no 
estrangeiro, revogou a liminar e denegou a segurança. Em 2004, quando 
da mudança de orientação no STJ, a União promoveu ação de cobrança 
contra a agravada, a qual foi repudiada nas instâncias 



ordinárias sob o color do respeito ao fato consumado e à 
irreversibilidade do provimento. 
3. A SÚMULA 405/STF. É certo que existe o enunciado do Pretório 
Excelso que dá eficácia retroativa à revogação superveniente de liminar 
em mandado de segurança. A despeito da Súmula 405/STF, é de se 
admitir excepcionalmente o emprego dos conceitos jurídicos 
indeterminados do fato consumado ou da boa-fé objetiva no recebimento 
de valores pagos em caráter alimentar. Essa postura tem prosperado no 
próprio STF, quando analisa a devolução de vantagens remuneratórias 
recebidas de boa-fé por servidores públicos e, posteriormente, 
declaradas inconstitucionais. 
4. PRIMAZIA DO PLANO DOS FATOS. É evidente que a nulidade 
póstera, seguindo-se os esquemas tradicionais do Direito Civil, implica a 
ineficácia dos atos erigidos sob o império da invalidez. Os romanos 
referiam-se a essa tensão entre o nulo e a eficácia sob a velha parêmia 
quod nullum est, nullum effectum producit (o que é nulo, efeito algum 
produz). Todavia, esse conceito há sido mitigado, quando a situação de 
fato sobrepõe-se à realidade jurídica. Desconsidera-se o primado de que 
se deve fazer Justiça ainda que pereça o mundo (fiat iustitia pereat 
mundi). É uma conseqüência da tragédia humana, que se mostra pela 
falibilidade de seus atos e suas instituições. Diz-se, na doutrina 
moderna, que há efeitos residuais no nulo.  
5. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E CARÁTER PARTICULAR 
DESTA DECISÃO. O Direito contemporâneo leva em conta as 
expectativas legítimas das partes e da boa-fé objetiva. É óbvio que a 
solução aqui exposta não pode ser aplicada a todos os casos. Há de ser 
vista modus in rebus, com ponderação e prudência, sem qualquer 
vocação a se projetar como um precedente aspirante à universalidade. 
Veda-se a cobrança dos valores recebidos de boa-fé pela recorrida 
neste caso e presentes as circunstâncias dos autos. O sacrifício ora 
realizado em detrimento da segurança jurídica, mas em favor da Justiça, 
é tópico e excepcional. 
6. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA, PRETENSÃO À PROTEÇÃO E 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. Prestigia-se o primado da confiança, 
assente no § 242, Código Civil alemão, e constante do ordenamento 
jurídico brasileiro como cláusula geral que ultrapassa os limites do 
Código Civil (arts.113, 187 c/c art.422) e que influencia na interpretação 
do Direito Público, a ele chegando como subprincípio derivado da 
moralidade administrativa. Ao caso aplica-se o que a doutrina alemã 
consagrou como "pretensão à proteção" (Schutzanspruch ) que serve de 
fundamento à mantença do acórdão recorrido. Recurso especial 
improvido, prejudicado o agravo regimental. 
  

 

Assim, afastadas as “situações consumadas”, em relação a esta 

doença o Superior Tribunal de Justiça há algum tempo já unificou a sua posição.   

Cumpre, no entanto, fazer referência a recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal, que pode resultar em mudança de tal panorama.  

Como já se ressaltou, a matéria relativa à saúde pode tanto ser 

analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela divergência entre Tribunais de 2ª 



instância, como pelo  Supremo Tribunal Federal, por se tratar de questão de 

índole constitucional.  

Assim, em abril de 2011 a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal247 

analisou o caso  de um grupo de portadores da doença que ajuizaram mandado 

de segurança contra o Ministro da Saúde. A Corte Suprema  autorizou o custeio 

integral da viagem, no valor de US$ 12.580,00 (doze mil e quinhentos e oitenta 

dólares), para cada um dos requerentes. Dos 5 (cinco) membros da Turma 

votantes, se manifestaram contra o pedido de pagamento das   despesas os 

Ministros Menezes  Direito e Ricardo Lewandowski, e a favor  os Ministros Marco 

Aurélio, Luiz Fux e Carmem Lúcia.  

O relator do processo salientou que a retinose pigmentar é doença 

grave, “assemelhada ao glaucoma”, tendo, no entanto, ponderado o seguinte: 

 

“(...) a assistência à saúde deve ser prestigiada, mas acontece que, 
neste caso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia deu um laudo dizendo 
que não há, de fato, nem no Brasil, nem fora do Brasil, tratamento 
específico para a retinose pigmentar”.  

 

E durante o debate ainda afirmou o Ministro Menezes Direito:  

 

“Retinose pigmentar não tem tratamento, não tem cura. Isso está em 
todos os livros de medicina. Há decisões do Conselho de Oftalmologia e, 
evidentemente, se não há no Brasil e não há cura, não adianta afzer 
este tipo de investimento, ´porque este tipo de investimento, ao invés de 
trazer igualdade, trata essa desigualdade”  

 

 

Apesar da manifestação contrária do Relator, o voto vencedor foi 

apresentado pelo Ministro Marco Aurélio, que baseou a sua decisão no direito 

constitucional à saúde, sem maiores ponderações a respeito do  custo do 

tratamento, nem das possibilidades de cura. No entanto, o Ministro Luiz Fux tratou 

da questão básica relativa a retinose pigmentar, que é a inexistência de 

comprovação científica de que o tratamento cubano é realmente eficaz.  O 

Ministro baseou sua decisão na obra de Jerome Groopman, chamada “A Anatomia 

                                                 
247

 RE 368564 



da esperança”, segundo o qual “a fé significa o coração da cura”, e votou 

afirmando o seguinte:  

 

“De sorte que sou muito determinado nessa questão da esperança. 
Nunca acreditei nessa versão de que a retinose pigmentar, no 
tratamento de Cuba, não tinha cura. Pelo contrário, eu entendia que, se 
eles eram especialistas nessa doença, deveria haver esperança com 
relação a essa cura. E na dúvida entre a esperança do sucesso e o 
insucesso, fic com a esperança do sucesso, evidentemente.” 

 

 
A decisão do STF não tem efeito vinculante, e foi prolatada por uma 

das duas turmas por pequena diferença e votos, No entanto, pode, futuramente, 

servir de parâmetro para uma posição definitiva da Corte a respeito da matéria.        

 

   

2.1.1  Quadro resumido das ações ajuizadas no Superior Tribunal de Justiça 

com pedido de cobertura de despesas para tratamento médico no exterior  

 

PROCESSO                      DOENÇA                          DECISÃO          ANO DO JULGADO   

MS 868              Beta Talessemia Major              DEFERIDO                      2002 

Resp 338373       Leucemia Linfóide Aguda        DEFERIDO                  2002 

MS 8740             Mielomeningocele                    DEFERIDO          2003 

Resp 509753        Retinose Pigmentar                INCOMPETÊNCIA           2003 

Resp 353147        Retinose Pigmentar                DEFERIDO                      2003 

MS 8895               Retinose Pigmentar               INDEFERIDO                  2003 

Resp 616460       Retinose Pigmentar                  INDEFERIDO                  2005 

Resp 643277       Retinose Pigmentar                 INDEFERIDO                   2005 

Resp 652636        Retinose Pigmentar               INDEFERIDO                   2005 

Resp 511660       Retinose Pigmentar                INDEFERIDO                   2006  

Resp  844291      Retinose Pigmentar                INDEFERIDO                2007  

Resp 944325       Retinose Pigmentar                DEFERIDO                       2007 

Resp 1028835     Retinose Pigmentar                DEFERIDO                      2010 

Resp 950382       Retinose Pigmentar                DEFERIDO                      2011 

 



 

2.2  Os fundamentos dos pedidos de cobertura de tratamentos médicos no 

exterior – custos e ausência de serviço 

 

  Cumpre verificar as efetivas razões que levam à necessidade de se 

requerer o custeio de tratamento médico no exterior.  

Ao que se vê da Carta Constitucional o Estado  obrigou-se a oferecer 

saúde ao cidadão brasileiro, e de forma gratuita.  Na lição de Osmir Globekner 

“em países de regime marcadamente liberal, a crise se manifesta em especial nas 

limitações oferecidas pelo mecanismo de alocação pelo mercado dos bens sociais 

sanitários e na resultante da exclusão de grandes contingentes humanos de níveis 

mínimos de cobertura sanitária. Já em países que assumiram modelos político 

econômicos de matiz social, a crise se revela nos limites materiais e 

orçamentários com que se defronta o poder público para fazer frente as relações 

prestações sócias freqüentes que lhe são requeridas. Em comum, têm-se as 

dificuldades em promover o acesso justo e eqüitativo à atenção sanitária eficaz e 

adequada”.248   

 Assim necessário verificar se a busca de tratamento no exterior diz 

respeito à ausência de tecnologia adequada no país ou se trata de opção do 

paciente; bem como, em caso ou outro, se teria o Estado a obrigação de arcar 

com os custos inerentes ao bem que se busca.  

  No caso relatado no  Mandado de  Segurança 868, a impetrante 

tinha, na época, 7 (sete) anos de idade, sendo que a Beta Talessemia Major caso 

não resolvida, segundo o processo, poderia acarretar a morte prematura da 

criança. Após diversos anos de tratamentos paliativos com sucessivas transfusões 

de sangue e uso de medicamentos caríssimos para evitar o falecimento, 

determinou-se que a única chance de sobrevivência consistia em transplante de 

medula óssea, usando-se como fonte de células progenitoras as do sangue do 

cordão umbilical, acarretando na decisão de seus pais de gerar um novo filho, 

nascido no Centro Médico "Duke University Medical Center", na  cidade de 
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Durhan, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, onde 

seu cordão umbilical foi congelado para ser usado, como foi, no transplante 

aludido. Dirigiu pedido de custeio governamental para a sobredita cirurgia ao 

Ministro da Saúde, que informou estar vedada a concessão de auxílio financeiro 

para tratamento médico especializado no exterior, apesar da gravidade do caso, 

não tendo como atender a solicitação, porquanto inexistente respaldo legal, 

havendo expressa proibição, contida na Portaria MS/GM/763, de 07.04.94, do 

Ministério da Saúde. 

  No caso, o tratamento acabou sendo custeado pelo Ministério da 

Saúde, devido à ordem emanada pelo STJ, orçado na época da demanda em 

cerca de R$ 100 mil (cem mil reais).  

Ao que se vislumbra dos autos, não se buscou nesta ação verificar 

se a família tinha ou não condições financeiras de arcar com o transplante. Vê-se 

que os pais da paciente, com objetivo de encontrar medula de doador compatível, 

sem o custeio estatal, gerou uma filha nos Estados Unidos. Em que pese isso 

permita presumir não se enquadrar à família no conceito de hipossuficiência, em 

nenhum momento tal foi levantado pelos Ministros, que consideraram, 

unicamente, que não havendo tratamento no Brasil, ele deveria ser realizado nos 

Estados Unidos, e às expensas do SUS.      

  Diferente a situação verificada no Mandado de Segurança 8.740.  

Neste é narrada a situação da menor Pryscila Reis portadora de 

doença congênita grave, denominada mielomeningocele infantil , que se traduz 

pela má formação do tubo neural, apresentando ausência de movimentação ativa 

dos membros inferiores (paraplegia), comprometimento de sensibilidade, bexiga 

com capacidade diminuída, incontinência fecal, além de outros sintomas e 

aspectos indicados, que segundo o processo mereceriam investigação e 

constante monitoramento. O tratamento da sua enfermidade exige a utilização de 

um aparelho denominado RGO - Reciprocrating Gait Orthoosis , produzido, com 

exclusividade, por hospital sediado em Chicago, nos EUA. 

  A situação financeira da família restou demonstrada quando o 

Relator do processo, Ministro João Otávio Noronha disse que “apesar das 

limitações financeiras, com ajuda humanitária, promoção de campanhas e 



recursos próprios, a família, em 1999, conseguiu obter, junto ao referido hospital, o 

tratamento e o aparelho mencionados. Ocorre que, hoje, o aparelho já não atende 

mais as suas necessidades”. 

  Diante disso, requereu junto ao Ministério da Saúde o custeio do 

tratamento, ou seja, do aparelho, uma vez que, de acordo com o desenvolvimento 

da criança, o anterior na mais servia. Obteve resposta negativa, ao argumento de 

que a Portaria GM/MS n.º 763, de 07 de abril de 1994, não permite que o 

Ministério da Saúde financie tratamentos médicos fora do país. Em 12/07/2002, 

novo ofício do Ministério da Saúde, complementando a comunicação anterior, 

recomendou o "encaminhamento da menor às entidades que prestam assistência 

em reabilitação, em específico à Sociedade Brasileira de Medicina Física e 

Reabilitação, localizada em São Paulo, de forma a verificar a possibilidade de um 

substituto para o referido aparelho".  Procurada a Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, esta avaliou a criança e se manifestou no seguinte sentido:  

 
 

"a órtese já não está em tamanho adequado, necessitando de nova 
órtese. No entanto, a oficina ortopédica da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo não confecciona tal órtese" 

   

Por essa razão obteve o provimento jurisdicional, e a órtese foi 

confeccionada no exterior, às expensas da União.  

  Já  caso do Recurso Especial 338373  foi constatado que a filha do 

autor, em 1987,  ainda no primeiro ano de vida, era portadora de doença 

gravíssima denominada leucemia linfóide aguda. Em fevereiro de 1988, depois de 

seguidos tratamentos sem o resultado esperado, os médicos que cuidavam da 

menina advertiram a família da necessidade e urgência da realização de 

transplante de medula óssea. Encontrada a doadora, a irmã de dois anos de 

idade, a família dirigiu-se ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná, à época único centro capacitado no Brasil, onde receberam do Dr. 

Ricardo Pasquini, Coordenador da Unidade de Transplante de Medula Óssea o 

mesmo diagnóstico anterior, dando conta da intensa agressividade da doença, 

indicando como única opção de tratamento o aludido transplante, bem como a 

informação de que, a despeito de o Hospital estar habilitado para o procedimento 



cirúrgico, havia uma grande demanda e longa lista de espera, razão pela qual não 

se poderia garantir que o atendimento pudesse ser realizado em tempo  

Pela urgência do tratamento, somente fora do país poderia se tentar 

uma operação com sucesso. Assim, depois de localizada uma Clínica para o 

referido tratamento nos Estados Unidos, a família buscou auxílio financeiro junto 

ao Presidente do INAMPS, ao Governador do Estado e à LBA. Receberam desta 

uma pequena parte do recurso necessário, U$ 10 mil dólares e não obtiveram 

resposta do INAMPS. Em face da evidente gravidade da situação, os pais e outros 

familiares envidaram esforços no sentido de levantar a quantia necessária para o 

tratamento no exterior, com a venda de bens, contração de empréstimos, etc. 

Realizado o procedimento médico, já de volta ao Brasil, a menina não resistiu e 

veio a falecer.  

Independentemente disso o pai pleiteou que as despesas que teve 

fossem ressarcidas pelo Ministério da Saúde, argumentando que em face da 

situação de urgência não poderia esperar uma definitiva decisão da 

Administração, acabando por realizar campanhas, arcando com as demais 

despesas.    

Vê-se, assim, que nos primeiros dois casos os pedidos se basearam 

na absoluta falta de oferta no Brasil de tratamento para as doenças apresentadas. 

Apesar disso, pelas razões que serão apresentadas nos capítulos seguintes, a 

Administração Pública negou o custeio dos tratamentos, decisões estas que por 

fim não prevaleceram, já que  STJ acolheu os pleitos. No caso da menina 

paranaense com Leucemia,  o sistema não pôde atendê-la pelo excesso de 

demanda, resultando em situação absolutamente inusitada, onde foi mais rápido 

realizar o transplante nos Estados Unidos, do que esperar para realizá-lo no Brasil     

Situação diferente se mostra nos casos de retinose pigmentar, onde 

a questão  não se limita à inexistência de tratamento no país, mas da efetiva 

possibilidade de cura por intervenção cirúrgica realizada em Cuba.  

Aliás, no primeiro processo que chegou ao STJ discutindo a questão, 

Resp 509753,  foi colocado em dúvida se no Brasil se tratava à doença. Isso, pois 

em resposta ao pedido de pagamento de passagens e estadia em Cuba,  a União 

se manifestou o seguinte sentido:  



 

“(..)é inconcebível que o Estado custeie tratamento médico, a ser 
realizado no exterior, quando idêntico tratamento se realiza no Brasil, por  
profissionais cujas habilidades e técnicas utilizadas são indiscutíveis, 
como se percebe das informações contidas em correspondência do 
Presidente da Fundação Brasileira de Reabilitação Visual, situada em 
Belo Horizonte, e do Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(...)”, 
 

 

Tal informação se mostrou desencontrada da realidade dos fatos, 

como evidenciou o Relator do processo, Ministro José Delgado, que entendeu 

viável o pleito sustentando que “a nota divulgada pelo Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia (fls. 188/189) em nada atesta que o tratamento perseguido pelos 

impetrantes é realizado no Brasil de maneira idêntica à efetuada no exterior” 

    

   O teor da referida nota é o seguinte:  

 

“1. A retinose pigmentar é uma doença ainda sem etiologia 
perfeitamente esclarecida, sendo exaustivamente estudada e 
pesquisada em todo o primeiro mundo, sendo gastos milhões de dólares 
nestas pesquisas, conduzidas principalmente nos Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemanha e Rússia. (...) 6. Agora o aspecto mais importante é 
que esta mesma técnica é realizada em nosso país, por oftalmologistas 
brasileiros que estiveram na Rússia com o Prof. ERNEST MUI DASHEV, 
e utilizam os alloplants na tentativa de conter o curso da retinose 
pigmentar, mas sem promessa de resultados milagrosos e 
principalmente a custos 5 vezes menores que em Cuba, e sem a 
necessidade de viagem internacional, acompanhantes, etc.” 
 

 

Assim, ficou clara a posição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

a respeito do tratamento da retinose pigmentar, baseando-se nas seguintes 

premissas: a) a mesma técnica realizada em Cuba é usada por médicos 

brasileiros; b) não há no Brasil promessa de cura; c) os custos do tratamento no 

Brasil são 5 (cinco) vezes menores que se realizada a  cirurgia em Cuba.  

Ao que se vê o Relator do processo não se sensibilizou com a 

manifestação do Conselho, afirmando da ausência de prova de eficácia de  

sucesso do tratamento no Brasil, frente ao cubano, enfatizando que laudos 

trazidos aos autos por médicos particulares salientavam que no Brasil este 

tratamento não era realizado.  



 

Não houve decisão a respeito desse caso, pois, como se aludiu no 

capítulo anterior, nesse processo o STJ acabou por decidir pela competência do  

Supremo Tribunal Federal - fato que não mais se repetiu-. Importante, no entanto, 

salientar que num primeiro momento, até pelas informações à época prestadas 

pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, surgiu à discussão sobre a existência do 

tratamento no Brasil, matéria deixada de lado nos processos seguintes, quando 

restou claro que no Brasil a técnica cubana não era usada, considerando-se que 

não havia comprovação a respeito do sucesso destas cirurgias.  

  Em 2003 o STJ julgou o único caso em que, analisado o mérito do 

pedido de tratamento em Cuba, este foi deferido.  

No caso, Carlos Eduardo dos Santos Alvim impetrou mandado de 

segurança contra ato praticado pelo Secretário de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde, consubstanciado na negativa de prestação de auxílio 

financeiro para a continuação de tratamento médico em Cuba, que já havia se 

iniciado por força de decisão judicial liminar, em ação posteriormente julgada 

improcedente. Inconformado interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região houve por bem negar provimento, proferindo 

acórdão assim ementado: 

 
 
"CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR (RETINOSE 
PIGMENTAR) - DIREITO À SAÚDE (ARTS. 196 E SEGUINTES, CF/88) 
- INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQÜIDO E CERTO - APELAÇÃO NÃO 
PROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os dispositivos 
constitucionais que asseguram, como dever do Estado, o direito à saúde 
(arts. 196 e seguintes da CF/88), que se devem entender como de 
eficácia ampla contida, não têm o condão de legitimar o ajuizamento de 
ação judicial contra o Poder Público exigindo o seu cumprimento para 
obtenção de tratamento médico particular no exterior, por isso que 
destinado à proteção do interesse geral (saúde de toda a coletividade), 
que não pode ser prejudicado em proveito de apenas alguns acometidos 
de males - no caso, retinose pigmentar - que se pretendem submeter a 
tratamento no exterior, ainda mais quando de duvidosa eficácia. Para 
atender ao comando da CF/88 e fixar o conteúdo e a extensão dos arts. 
196 e seguintes da CF/88, a Lei n. 8.080/90 criou o SUS - Sistema Único 
de Saúde, cuja área de atuação se circunscreve ao território nacional 
('art. 1º. Esta Lei regula, em todo território nacional ...'), não havendo, 
portanto, previsão legal para tratamento médico no exterior à conta do 
Poder Público, principalmente para tratamento de doenças pouco 
comuns, de caráter experimental ainda e com eficácia não reconhecida 



por órgãos nacionais da especialidade. Impor-se ao Estado a 
generalidade de situações de cobertura de tratamento médico no 
exterior importa necessariamente no comprometimento do direito ao 
melhor atendimento à coletividade, além de implicar despesa financeira 
imediata, sem prévia dotação orçamentária. A Portaria/MPAS n. 763, de 
07 de ABR 94, vigorante à data do requerimento administrativo dos 
impetrantes, veda expressamente a autorização para custeio de 
tratamento médico fora do País. Apelação não provida"  

 

 

Assim, chegou o paciente, portador de retinose nos dois olhos, a 

fazer a primeira parte do tratamento em Cuba, baseado em liminar que sustentou, 

exatamente, o fato de que no Brasil não re realizava este tipo de cirurgia. Nesse 

caso, importante, salientar, que o paciente apresentou como prova dois laudos de 

médicos brasileiros recomendando o tratamento em Cuba, o que foi um dos 

fatores para o deferimento, bastante discutível como se verá mais adiante.  

Como mostra o quadro do item 2.2. outros 9 (nove) casos relativos a 

retinose pigmentar foram julgados pelo STJ até aqui, sendo apenas deferidas 

outras 3 (três) ações , mas pelo simples fato de terem os processos  chegado à 

Corte após à realização das cirurgias em Cuba, com amparo em decisões judiciais 

de instâncias inferiores.  

Estas demandas se repetem nos fundamentos dos seus pedidos e 

nas histórias apresentadas pelos autores. Nos autos do Mandado de Segurança 

8.895, por exemplo,  a Ministra Eliana Calmon, relatora do processo, apresentou 

assim a situação do requerente:  

 

“Após pedir o benefício da Justiça gratuita, alega que, há cerca de 25 
(vinte e 
cinco) anos, foi diagnosticado como portador de anomalia degenerativa 
da retina, conhecida como retinose pigmentar. Com a evolução da 
doença, o impetrante foi sofrendo limitações, pela redução do seu 
campo visual, até que, em 1990, teve a notícia de que em Cuba estava 
sendo desenvolvido tratamento para amenizar os efeitos degenerativos 
da doença. Com grande esforço familiar e pessoal, reuniu economias e 
submeteu-se ao tratamento prescrito no atual Centro Internacional de 
Retinoses Pigmentaria Camilo Cienfuegos, em Havana, obtendo 
significativa melhora. Em uma segunda oportunidade, voltou a Havana 
para dar continuidade ao tratamento. Entretanto, diante da não-
disponibilidade de recursos, não lhe está sendo possível avançar no 
tratamento pois a viagem com acompanhante, incluindo passagem e 
hospedagem, está estimada em mais de sete mil dólares. Diante da 
absoluta carência, decidiu o impetrante requerer ao Estado, junto ao 
Ministério da Saúde, o pagamento das despesas pertinentes, obtendo, 
11 de junho de 2002, evasiva resposta da Coordenadoria do SAC SUS. 



Em uma segunda tentativa, encaminhou o autor novo requerimento ao 
Ministro da Saúde em 7/7/2002, sem ter tido qualquer manifestação, até 
que, em 11/11/2002, foi comunicado do indeferimento do seu pleito pelo 
Secretário de Assistência à Saúde (...) ”.   
 
 

A posição da Ministra neste, bem como em nos demais processos 

relativos à retinose pigmentar, sempre foi pelo indeferimento.  

  O custo destes tratamentos realizados em Cuba podem ser avaliados 

pela decisão tomada nos autos do Recurso Especial 950.382, o último relativo à 

matéria decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.  

  Na ação, 3 (três) portadores de retinose pigmentar obtiveram 

liminares em 1ª instância e conseguiram  realizar as almejadas cirurgias. 

Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 1ª região considerou que eles não 

tinham direito a ter às cirurgias custeadas. Assim, foram demandados pela União 

para que devolvessem o dinheiro recebido com base em liminar cassada.  

  Os pedidos da União foram indeferidos pelo STJ, considerando a 

boa-fé dos doentes, mas restou registrado que a União buscava o ressarcimento 

de quase R$ 57 mil por paciente, o que da um indicativo de que, mesmo gratuitas 

às cirurgias, o necessário pagamento de passagens e estadias para pacientes e 

acompanhantes, acaba por resultar em um gasto expressivo ao erário público.  

  Desta maneira, analisando os pedidos apresentados nas ações que 

tramitaram no STJ, podemos auferir as seguintes conclusões:  

 

a) das 14 (quatorze) demandas apresentadas, 13 (treze) se 

basearam na inexistência do tratamento no Brasil. Em apenas numa 

delas (transplante de medula/2002) a cirurgia foi realizada no exterior 

porque a paciente não podia esperar que doentes anteriormente 

inscritos fizessem o procedimento. Não há casos em que se alega a 

existência no exterior de técnica mais avançada ou comprovação de 

melhores resultados;  

 

b) a falta de tratamento no Brasil em referência às moléstias 

apresentadas  tem dois fatores plenamente justificados.  O primeiro, 



que se apresenta nos pedidos que dizem respeito a retinose 

pigmentar,  diz respeito ao não reconhecimento da eficácia do 

método usado no exterior. Nos demais casos, vê-se que as doenças 

(Beta Talessemia Major e Mielomeningocele) são doenças raras, 

com tratamentos realizados em centros específicos, que não 

demandariam uma assistência universal no Brasil.  

 

c) a hiposssuficiência dos requerentes não foi situação que mereceu 

maiores digressões nos autos. O que se vê é que, em se tratando de 

tratamento no exterior, partem os julgadores da premissa de que 

grandes valores estão envolvidos , com passagens, estadias e com 

as próprias intervenções, se presumindo que são despesas em 

relação as quais não podem, ou não devem , os doentes arcar.  

 

 

2.2.1  Quadro resumido das razões de fato que levaram a requerimentos de  

cobertura de despesas para tratamento médico no exterior  

 

 

 

PROCESSO                     DOENÇA                     Motivo do pedido não atendimento do paciente 

MS 868              Beta Talessemia Major                      Inexistência do Tratamento   

Resp 338373       Leucemia Linfóide Aguda                Demora no Tratamento  

MS 8740             Mielomeningocele                        Inexistência do Tratamento   

Resp 509753        Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 353147        Retinose Pigmentar                 Não reconhecimento do tratamento no  Brasil     

MS 8895               Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 616460       Retinose Pigmentar                  Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 643277       Retinose Pigmentar                 Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 652636        Retinose Pigmentar               Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 511660       Retinose Pigmentar             Não reconhecimento do tratamento no  Brasil  

Resp  844291      Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 



Resp 944325       Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 1028835     Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

Resp 950382       Retinose Pigmentar                Não reconhecimento do tratamento no  Brasil 

 

 

 

2.3 A posição do Ministério da Saúde e o indeferimento administrativo dos 

pedidos  

 

  A existência de ações judiciais requerendo o pagamento de 

tratamentos médicos no exterior, pressupõem, por óbvio, a anterior manifestação 

da Administração Pública indeferindo tais pedidos.  Necessário analisar, portanto, 

os motivos que levam a União a firmar posição no sentido de afastar qualquer 

possibilidade de que a União arque com as despesas médicas  nestes casos        

  Como se verá a seguir, a posição do ente público é absolutamente 

burocrática, carente de análise mais aprofundada das peculiaridades de cada 

caso,  tratando indistintamente situações, como antes já se viu, totalmente 

diferentes, como a de uma criança que necessita de um transplante para manter-

se viva, com a de um portador de doença ocular que visa fazer procedimento 

carente de comprovação científica.  

  Aliás a forma com que os casos muitas vezes são tratados pelo 

Poder Público, e a discordância do próprio Poder Judiciário em relação a essa 

situação fica patente no mais remoto dos processos analisados, quando em 2002 

o STJ deferiu pedido relativo ao tratamento de Beta Talessemia Major.  

  Neste, o pedido apresentado foi negado em documento assinado 

pelo Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde, dispondo 

simplesmente que “(...) através da Portaria MS/GM/763, de 04.07.94 vedou a 

concessão de auxílio financeiro para tratamento medido especializado no exterior, 

assim como passagens, e diárias para acompanhantes. Assim sendo, lamentamos 

informar que, apesar da gravidade do caso, não temos como atender a presente 



solicitação, uma vez não haver nem respaldo legal nem dotação orçamentária-

financeira”.      

  Essa Portaria, ainda vigente, é que baseia os indeferimentos 

administrativos. Ela acabou modificando o anterior posicionamento estatal em 

relação aos pedidos de custeio de tratamento médico a ser realizado no exterior.     

  Em 1989, vigia a Instrução Normativa 4.396/89 do INAMPS, que 

dispunha o seguinte:  

 

“(...)'1. O tratamento médico no exterior só será considerado em caráter 
excepcional, sendo somente admissível quando esgotadas todas às 
possibilidades de tratamento dentro do território nacional. 
2. As solicitações de Tratamento Fora do Domicílio no Exterior - TFD/E 
serão analisadas pela Direção Geral do INAMPS, onde deverão obter 
manifestação da Diretoria de Controle e Avaliação de Sistemas de 
Saúde e da Diretoria de Orçamento e Finanças, e obrigatoriamente 
submetidas à aprovação do Ministro (...)” 

 

 

Vê-se, assim, que os tratamentos no exterior eram viabilizados pelo 

extinto órgão INAMPS, mas desde que esgotadas às possibilidades de tratamento 

no Brasil. Esse saudável posicionamento foi modificado em julho de 1992, quando 

a Portaria 828 do mesmo órgão, afastou a possibilidade de custeio de 

intervenções médicas a serem realizadas no exterior:  

 
 

“ (...) É vedada a concessão de auxílios financeiros por parte do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS para a 
realização de tratamento médico no exterior' 
 

 

  Os tratamentos voltaram a ser autorizados no ano seguinte, 

conforme decisão do Ministério da Previdência e Assistência Social que, em 

outubro de 1993, editou a Portaria n. 1236:  

 
 
 
'I. O tratamento médico no exterior de pacientes residentes e 
domiciliados  no Brasil somente será admissível quando esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento a nível do Sistema Único de 
Saúde, nos diferentes níveis de governo. 
II. As solicitações para tratamento nas condições previstas no item 
anterior serão avaliadas pela Secretaria de Assistência à Saúde, que 



emitirá parecer conclusivo a respeito, submetendo o assunto à 
aprovação do Ministro da Saúde, em processo devidamente instruído. 
III. Em caso de autorização, deverão ser indicados pormenorizadamente 
os recursos financeiros adequados aos custeios das despesas.' 
 

 

  Sobreveio em 1994 a Portaria n. 763, com a seguinte redação:  
 

“O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve:  
Revogar a Portaria Ministerial nº 1.236/GM, de 14 de outubro de 1993 
(..) 

 

 

Portanto,  a atual posição do  Ministério da Saúde  se baseia, 

simplesmente, na revogação de anterior manifestação administrativa que 

possibilitava, caso não houvesse possibilidade de tratamento de determinada 

doença no Brasil, e em casos excepcionais, fosse ele custeado pelo Estado para 

que sua realização no exterior. 

Em parecer apresentado nos autos do Mandado de Segurança 8740, 

o Ministério da Saúde apresentou às justificativas  à Portaria:  

 

"i) no Brasil são realizados atualmente quase todos os procedimentos 
determinados pela moderna tecnologia em saúde; 
ii) muitos dos tratamentos fora do País se revestem de caráter 
experimental; 
iii) existem diversos Centros de Excelência e Relevância para prestação 
de 
assistência médica realizada em nosso País; 
iv) as ações e serviços públicos de saúde preconizados pela Carta 
Magna estão consubstanciados na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que exige do Estado ações e serviços de saúde, circunscritos tão-
somente ao território nacional". 

 

 Nesse sentido, em que pese o ato administrativo que se limita a  

revogação outro que trazia, mesmo como exceção a possibilidade de pagamento 

dos tratamentos, nos processos judiciais, a mera existência do regulamento  tem 

sito o principal e, às vezes, o único,  apresentado pelo Ministério da Saúde nos 

processos judicias.  Tal fato, com antes se disse, foi motivo de  crítica pelo 

ministro José Delgado, que reclamou maiores explicações para o indeferimento do 

pedido relativo à paciente portadora da molésica Talessemia major.  Afirmou que “ 

(...) O Ministério da Saúde ... não se referiu à existência, ou não, de meios, nem 

fundamentou específico indeferimento. Tudo resumiu-se, por manifestação de 



servidor subalterno, à singela invocação da Portaria 763. (...) Assim parece-me, 

porque o direito à saúde, elencado como dever do Estado (art. 196, CF), deve ser 

obrigatoriamente considerado pelas autoridades competentes, e não fechado ao 

seu alvedrio, pela manifestação de assessoria, abruptamente, desviando o 

cumprimento de obrigação estatal.”    

Quando a postura judicial da União não se limita a aludir a existência 

da Portaria, tal qual ocorreu no RESP 338373, a inexistência de prévia 

manifestação do Estado a respeito da possibilidade de custeio é trazida. Nesta 

demanda se suscitou a inexistência de “pedido oficial ao Ministério da Previdência 

Social”, argumentando-se que “ainda que possível o auxílio, este só caberia se 

solicitado previamente ao Ministério da Previdência e se atendidos os requisitos 

legais"  

  A posição foi rechaçada de forma veemente pela Ministra Laurita 

Vaz, que, em seu voto, afirmou:  

    

 

“De início, cumpre ressaltar que, sem sombra de dúvida, estavam  
esgotadas todas as possibilidades de atendimento no país, bem como 
foi efetivado o aludido pedido perante a autoridade competente, que 
permaneceu silente, conforme restou sobejamente demonstrado pelo 
material probatório trazido aos autos e oportunamente analisado pelas 
instâncias ordinárias,   descabendo na presente via especial o 
revolvimento de questões fático-probatórias. Por outro lado, pretender 
que o fato de não ter havido autorização do órgão público exima o 
Estado da responsabilidade de indenizar, data maxima venia, equivale a 
sempre permitir, diante de atitude omissiva da Administração, a escusa. 
Convalidar-se-ia a isenção de responsabilidade toda vez que a 
autoridade estatal não se manifestasse em tempo hábil. No caso em 
testilha, vale reprisar que a situação da paciente, uma menina em tenra 
idade, era de extrema gravidade e exigia, conforme claramente 
evidenciado, a realização, com urgência, de um transplante de medula 
óssea, sendo esse procedimento a única chance de salvá-la. Ora, diante 
desse cenário, desassistidos pelo Estado em face do seu silêncio 
eloqüente, continuaram os pais a luta pela sobrevivência de sua filha, 
optando pela única escolha existente, qual seja, o tratamento no exterior, 
apontada pelo próprio Médico-Coordenador do único Hospital público 
capacitado, onde, como já dito, não havia possibilidade de atendimento 
no momento certo. É de todo absurdo supor que algum pai ou mãe, em 
situação similar, devesse permanecer inerte, aguardando a resposta do 
Estado, cônscio de que a passividade implicaria, na hipótese, a 
prenunciada morte do ente querido.”  

 
 
 



Nesse caso, com antes foi explicitado havia a possibilidade de 

realização de transplante no Brasil, mas a paciente não poderia esperar devido a 

sua tenra idade e o avanço da Leucemia. Mesmo assim, o pedido de custeio do 

transplante no exterior ficou pendente de uma resposta pelo Ministério 

competente. A posição da Ministra Laurita Vaz acabou vencedora, sendo o autor, 

pai da menina doente, que acabara falecendo, ressarcido das despesas com o 

tratamento realizado. Essa decisão teve, no entanto, margem apertada, com 3 

(três) votos favoráveis, e 2 (dois) contrários, demonstrando que a questão relativa 

a o custo destes tratamentos no orçamento geral da saúde é importante para 

alguns julgadores. Contrario ao ressarcimento das despesas, afirmou o Ministro 

Peçanha Martins:  

 

“O fato é que a saúde das pessoas estará sempre na medida das 
disponibilidades do Estado. Não podemos, em um tratamento que 
estaria fora do contexto da massificação, estabelecer privilégios. Penso 
que precisamos examinar essa questão com bastante cuidado. Deferi, 
por exemplo, a distribuição de remédios para a epidemia da Aids, que é 
feita a quem deles necessite. Penso que o Estado tem a obrigação e 
está acudindo essa questão talvez com o programa mais sério que 
existe no mundo inteiro. O tratamento diferenciado para custeio de 
determinadas operações no exterior, ainda que visando ou não o 
adiamento da morte, parece-me que não seria ainda o caso de 
estabelecermos essa diferença. No caso concreto, trata-se de reembolso 
sobre despesas que foram feitas, e quem pode fazê-las não se insere na 
qualificação de miseráveis a que atende o SUS neste País. A obrigação 
tinha o pai de fazer; o Estado, até determinado momento, cumpriu a sua 
obrigação, talvez não com a presteza necessária. Sra. Ministra-
Presidente, posiciono-me, data venia, dizendo que, no meu caso, faria 
em dobro o que esse pai fez, mas não teria condição de exigir da Nação 
que o fizesse, sobretudo, da Nação que mantém um sistema de 
excluídos do porte que mantemos até hoje. Entendo que precisamos 
mudar e tenho passado a vida inteira pregando e fazendo com que as 
pessoas tenham melhores oportunidades e maior partilha da renda 
nacional. Porém, lamentavelmente, ainda não pude fazer com que esse 
fato se fizesse realidade para todos”. 

    

Assim, o que se vê é que a posição do Ministério da Saúde em 

simplesmente negar os pedidos com base na Portaria, vem sendo constantemente 

criticado nos julgados do STJ.  

É que se mostra na situação já relatada da criança que necessitava do 

aparelho "Reciprocating Gait Orthosis - RGO", confeccionado pelo Memorial 

Children's Hospital, em Chicago, EUA.  A respeito da situação posta nos autos, no 



sentido de que a Portaria vedava o pagamento e a viagem da criança e do 

acompanhante, assim  se manifestou o Ministro João Otávio Noronha:  

 

“A despeito de reconhecer méritos na conduta da Administração, sobretudo porque 
são conhecidas de todos nós as dificuldades enfrentadas pelo Ministério da Saúde, 
diante da escassez de recursos reservados para o atendimento de milhões de 
doentes, necessitados de cuidados médicos, no País, é certo que não se pode 
generalizar a aplicação da regra, a ponto de abandonar, à sua própria sorte, aqueles 
que, comprovadamente, não podem obter o tratamento adequado dentro das 
fronteiras do país. 
Não há de prevalecer, portanto, a restrição plena quanto a tratamentos fora do 
país, por afronta direta aos princípios constitucionais e legais aqui ventilados. Aliás, a 
interpretação da regra que mais se coaduna com os interesses ora em conflito deve 
ser realizada com base em outra premissa, qual seja, a de que havendo no País 
tratamento satisfatório para a doença, não se justifica que o Estado disponibilize 
recursos para tratamento no exterior.” 
 

  

Aliás,  se formos analisar os motivos justificadores da Portaria 763/94. 

vemos que ela nada mais faz do que sustentar toda a base que fundamentava o 

regulamento anterior, que o próprio Ministério da Saúde revogou.  

 

Senão vejamos, são quatro os argumentos que sustentam a Portaria 
vigente, quais sejam:  

 
 
a) quase todos procedimentos modernos são realizados no Brasil;  

 
b) muitos  tratamentos fora do Brasil são experimentais; 

 
c) existem diversos centros de excelência  médica no Brasil;  

 
d) as ações e serviços previstos na Lei 8080/90 se limitam ao 

território nacional.  

 

De outro lado a Portaria 1.236 exigia, para o custeio de tratamento 
no exterior que:  
 
 

a) fossem esgotadas todas as possibilidades de tratamento no Brasil;  
 
b) houvesse parecer prévio do órgão competente;  
 
c) fossem   pormenorizados os recursos necessário .  



 

 

Ora, a Portaria revogada era bastante restritiva, e se baseava, 

exatamente, na inexistência de oferta do tratamento buscado no Brasil, por mais 

que aqui existam centros de excelência e procedimentos modernos. Além disso, o 

regulamento não abria a possibilidade de realização de experimentos. Única 

novidade  trazida na tese que fundamentou  a Portaria revogadora, foi a de que a 

Lei 8080/90 não permitiria a realização de tratamentos médicos no exterior.  

Ora, basta a simples leitura dos artigos 1º  e 3º da Lei 8080/90 para 

ver o quanto a interpretação carece de fundamento. Eles estabelecem o seguinte:  

 

“Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado. 
 
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” 

 

Os artigos, por óbvio, devem ser lidos juntamente com a regra 

constitucional de que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”.  Cabe ao 

Estado prover as condições de saúde do cidadão, e se isso não se pode 

materializar de forma direta no seu território, cabe a ele fazê-lo onde isso for 

possível. Não se está, aqui, discutindo questões orçamentárias, mas sim a 

posição do Ministério da Saúde, apresentada judicialmente, de que a legislação, 

simplesmente, veda o acesso a tratamentos no exterior. Parece claro, também, 

que quando o artigo 1º diz que a lei regula as ações e serviços “em todo território 

nacional”, quis dar um caráter de uniformidade regional, e não a idéia de que, se o 

doente for vítima de moléstia não tratada no Brasil, está automaticamente 

desamparado pelo sistema.  Ora, o direito à saúde, da forma ampla com que foi 

estabelecido  pelo constituinte não pode ser afastado pela burocrática aplicação 

de regulamento administrativo, como afirmou a Ministra Laurita Vaz, quando 

concedeu o direto ao ressarcimento do pai de menina que necessitava do 

transplante para tentar curar a leucemia linfóide que portava:  

 



“(...) não se pode conceber que a simples existência de Portaria  
suspendendo os auxílios-financeiros para tratamento no exterior tenha a 
virtude de retirar a eficácia das regras constitucionais sobre o direito 
fundamental à vida e à saúde.” 

 

 

Diferente a situação dos portadores de retinose pigmentar. Nestes 

casos, por mais que não deixe de se argumentar da existência da Portaria, a 

questão diz respeito a não comprovação da eficácia no tratamento.  Ao que se vê, 

a partir de 2002, o Ministério da Saúde buscou uma posição oficial a respeito da 

questão dos tratamentos realizados em Cuba.  

Assim, nos autos do Mandado de Segurança 8895, o Ministro da 

Saúde em suas informações disse que “o indeferimento ao pleito deu-se porque a 

Coordenadoria da SAC SUS, em parecer técnico do Departamento de Controle e 

Avaliação de Sistemas e do Conselho Brasileiro de Oftamologia, entende ser 

ineficaz o tratamento;” 

Têm-se, aqui, um fundamento lógico que supera a mera alegação da 

existência de um regulamento proibitivo, ponderando o Ministério da Saúde que 

existem pareceres de que o tratamento da retinose pigmentar em Cuba não é 

eficaz.   

Em muitos dos processos que tramitam no STJ em relação ao 

tratamento da retinose em Cuba existe cópia de ofício do Presidente do Conselho 

Brasileiro de Oftamologia, Dr. Marcos Ávila , datado de 11/1/2000, no qual afirma 

que “ não existe até o presente, em qualquer parte do mundo, tratamento para 

retinose pigmentar."  De igual forma verifica-se a juntada  de artigo do Dr. Geraldo 

Vicente de Almeida,  que também foi Presidente do Conselho Brasileiro de 

Oftamologia, a época publicado no Jornal Oftamológico "Jota Zero", de 

outubro/novembro 1997, no qual está em destaque o seguinte: 

 

" As bases científicas e terapêuticas do tratamento caracterizam-se pelo 

primarismo. A utilização do desespero dos portadores da doença e de 
suas famílias como arma de marketing para induzir a viagem caras e 
tratamentos longos (seis a oito meses) e inconsequentes é 
simplesmente, repugnante." 

  

Assim, parece clara a distinção quando se trata de discutir às 

possibilidades financeiras do Estado em custear tratamento médico no exterior,   



do que quando se fala na falta de comprovação científica de que  o tratamento 

custeado ao menos possa dar  resultado buscado.  

Por este motivo, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos 

autos do Recurso Extraordinário  n. 368564, citado no item 2.1, foi merecedora de 

críticas, como as apresentadas pelo professor da Universidade de Direito de 

Coimbra, Antonio Avelãs Nunes, que, durante a Conferência Nacional dos  

Advogados do Brasil249, manifestou:  

 

“ Receio mesmo que, nestas matérias, se tenha ido longe demais, em 
nome da demagogia fácil. Recordo um aresto do STF (2008) em que, 
por maioria de votos, foi negado provimento a um recurso apresentado 
pela União, inconformada com uma decisão do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região que, contrariando a decisão do Juiz de 1ª 
instância, condenou a União a pagar a deslocação e o tratamento 
emCuba a um grupo de pessoas que neste país pretendiam tratar-se de 
uma doença do foro oftalmológico, que o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, em parecer junto aos autos, considerava não ter 
tratamento específico, nem no Brasil nem em outro país. No STF, alguns 
ministros votaram o provimento do Recurso Extraordinário interposto 
pela União (RE 368564), argumentando que a deslocação a Cuba, paga 
com dinheiros públicos, seria inócua e alegando também que o 
Judiciário, em especial o STF (enquanto guardião dos valores 
constitucionais), não pode “definir de maneira pontual e individualizada 
como a Administração deve distribuir os recursos públicos destinados à 
saúde”. Pessoalmente, considero muito acertada esta última 
observação. Mas a maioria votou o não provimento do recurso, 
condenando a União a pagar a deslocação daqueles doentes a Cuba.  
Um dos ministros começou por alegar: “Eu não posso compreender que 
se articule a inexistência de lastro económico-financeiro para se negar 
um tratamento à saúde a um cidadão” (Que bom seria se o estado 
tivesse dinheiro para satisfazer todos os direitos sociais de todos!). E 
justificou assim o seu voto: “Pelo que leio nos veículos de comunicação, 
o tratamento dessa doença, com êxito, está realmente em Cuba” (o 
parecer do Conselho Brasileiro de Oftalmologia não á para levar a sério, 
os jornais é que sabem…). 
 Outro dos ministros justificou o seu voto deste modo: “Eu sou muito 
determinado nessa questão da esperança. Nunca acreditei na versão de 
que o tratamento em Cuba da retinose pigmentar não tinha cura, pelo 
contrário, eu entendo que se eles são especialistas nisso, deve haver 
uma esperança com relação a essa cura”. E condena-se a União a  
pagar, sem ao menos sem pedir um outro parecer que pudesse infirmar 
o do CBO. Com todo o respeito, acho que o que está em causa é 
demasiado importante para ser decidido com tanta ligeireza.” 
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 Assim, vê-se que a posição da Administração Pública é a de negar 

qualquer pedido de custeio de tratamento médico no exterior, independentemente 

da doença ou condição do requerente. Soma-se a isso, nos casos de retinose 

pigmentar a posição relativa à inexistência de comprovação relativamente a 

eficácia do tratamento em Cuba, o que serve de base para as decisões 

indeferitórias do Superior Tribunal de Justiça, como se verá a seguir.      

 

 
 
2.4 As razões motivadores das diferentes decisões do Superior Tribunal de 
Justiça  
 

 

  Dos 14 (quatorze) processos analisados, relativos às ações que 

tramitaram no STJ tratando de cobertura de tratamento médico no exterior vê-se 

que, afastando-se o   Resp 509753, onde se decidiu pela incompetência do 

Tribunal, e os Recursos Especiais ns. 944325, 1028835 e 950382 onde a situação 

foi consumada, houve 4 (quatro) deferimentos, alcançando-se aos requerentes o 

pagamento dos tratamentos, e 6 (seis) ações onde os pedidos foram indeferidos.          

  Parte-se da análise, inicialmente dos pedidos deferidos, relacionados 

a processos que tramitaram nos anos de 2002 e 2003, sendo em um deles 

apresentado requerimento de custeio de tratamento de retinose pigmentar em 

Cuba, e os demais às doenças  Beta Talessemia Major,  Leucemia Linfóide Aguda 

e   Mielomeningocele.                    

  Deixando para mais adiante a análise as razões que levaram, em um 

único caso, o STJ a propiciar a realização da cirurgia ocular, a que se verificar as 

razões pelas quais entenderam os Ministros que o fato de existir Portaria do 

Ministério da Saúde impedindo o custeio de tratamentos médicos no exterior, não 

foi suficiente para afastar a determinação de pagamento de tratamentos.  

  Nos autos do Mandado de Segurança 868 a decisão dos STJ se 

baseou unicamente na Portaria 763/94. Até por tratar-se de mandamus , e não 

haver discordância em relação à grave situação da menor  que com 7 (sete) anos 

de idade, tinha graves problemas circulatórios advindos da doença Beta 



Talessemia Major, a Corte deixou claro que o regulamento até hoje vigente não 

está de acordo com o art. 196 da Constituição Federal. Nesse sentido afirmou o 

Ministro Humberto Gomes de Barros:  

 

“Negar custeio do tratamento em razão de vedação contida em Portaria 
Ministerial, equivale, sem sombra de dúvida, a anular direito à saúde e o 
dever do Estado em assegurá-lo, previstos no artigo 196 da CF/88”.    

 

A questão orçamentária, e as possibilidades do Estado, no entanto, 

nortearam as discussões no Resp 338373, onde Sandro Machado buscava que o 

INAMPS pagasse os US$ 85 mil que gastou com o transplante de medula 

realizado em sua filha portadora de leucemia, nos Estados Unidos, criança que 

veio a falecer após o retorno ao Brasil.     

A  posição da Ministra  Eliana Calmon,  se restringiu à impossibilidade 

de ser o orçamento do INANPS aviltado por decisões judiciais para tratamentos de 

alto custo. Salientou em seu voto o seguinte:  

 

“O serviço médico-social, prestado pela UNIÃO através da Autarquia 
competente para tal, obedece a critérios próprios do serviço, e deve 
estar jungido à disponibilidade financeira do órgão. Não se trata aqui de 
um seguro, onde há um contrato impondo a obrigação de dar assistência 
médica. Nesta relação contratual não há o que se questionar. Entretanto, 
quando se fala em contraprestação do serviço médico prestado pelo 
Governo, não se deve perder a visão de que se trata de uma Autarquia 
com gastos previstos em um orçamento, não sendo possível assumir a 
entidade compromissos além da sua disponibilidade. Assim ficou 
explicitado, no Decreto 89.312/84, que as despesas médicas deveriam 
ser adredemente autorizadas, evitando desta forma as perplexidades. 
Na hipótese, inexistiu a autorização, o que, segundo minha ótica, exime 
de responsabilidade indenizatória o órgão público. É preciso que se 
tenha sempre presente que a medicina social praticada pelo Poder 
Público tem, necessariamente, de fixar critérios para os atendimentos 
excepcionais, que estão autorizados em lei. Assim sendo, entendo que 
não há a responsabilidade de ressarcimento, razão pela qual dou 
provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar 
improcedente  

 

 

A posição foi seguida pelo Ministro Peçanha Martins para quem “a 

saúde das pessoas estará sempre na medida das disponibilidades do Estado.”  

Para ele ”o tratamento diferenciado para custeio de determinadas operações no 



exterior, ainda que visando ou não o adiamento da morte,” significariam 

tratamento diferenciado que não poderia ser suportado pelo SUS.  

No voto que abriu a divergência em relação à posição da relatora, e 

que acabou por prevalecer, com o ressarcimento do pai da falecida, a Ministra 

Laurita Vaz atacou, inicialmente, a Portaria 763/94 do Ministério da Saúde, 

afirmando:   

 

“ não pode prosperar o argumento esposado pela Recorrente no sentido 
de que os auxílios financeiros para tratamento no exterior estavam 
suspensos. Com efeito, admitir-se que Regulamentos possam sustar, 
por completo, todo e qualquer tipo de custeio desses tratamentos 
excepcionais e urgentes equivale simplesmente a negar o direito 
fundamental à saúde e à vida, consagrados na atual Constituição 
Federal, nos  seus arts. 5º, caput, 6º, e 196, e na anterior, no art. 150, 
sentenciando o paciente à morte. 

 

No voto desempate do Ministro Franciulli Neto posicionou-se no 

sentido da prevalência do direito à saúde frente ao orçamento, posição esta que 

vem se firmando na jurisprudência da Corte e do Supremo Tribunal Federal nas 

mais diversas situações envolvendo requerimentos relacionados a este Princípio 

Constitucional. O Ministro em seu voto salientou:       

 

 “Nem se alegue frias equações atuariais para se concluir em sentido 
contrário ao ora esposado. Não há perder de vista que a seguridade 
social deve ser prestada pela Administração centralizada ou 
descentralizada, in natura ou por meio de seu correlato sucedâneo 
indenizatório, ainda que a título de mero reembolso, pois, não se pode 
admitir que, ainda que formulados princípios atuariais, neles não haja 
folgada previsão para atender postulados urgentes e inadiáveis, 
plasmados na supremacia da pessoa humana sobre qualquer outro 
valor” 
 

 

Em verdade, em todos os processos em que se garantiu o acesso a 

tratamentos no exterior, se salientou que a existência de entraves burocráticos ou 

orçamentários, em especial a mera existência da Portaria 763/94 não seriam 

suficientes para afastar o direito à saúde.  

A posição do STJ nos autos em que se pleiteava o aparelho médico 

denominado  RGO - Reciprocrating Gait Orthoosis, foi salientada pelo Relator 

João Otávio de Noronhasegundo para quem restou  “demonstrado (...), o direito 



líquido e certo da impetrante em obter o auxílio do Estado na aquisição do 

aparelho de que necessita, só fabricado no exterior, não podendo servir de óbice 

às suas pretensões argumentos fundados em questões burocráticas, de cunho 

orçamentário” Afirmou que “seria verdadeiro contra-senso jurídico admitir que 

meras rotinas administrativas, idealizadas com o propósito de otimizar a prestação 

dos serviços de saúde pelo Estado, possam prevalecer sobre os interesses 

maiores da comunidade, destinatária destes serviços, fazendo-a refém dos 

procedimentos. Ademais, a Administração deve prever a ocorrências de situações 

excepcionais ou emergenciais, reservando, no orçamento, recursos suficientes 

para atendê-las.” 

O Ministro Luiz Fux, hoje compondo o Supremo Tribunal Federal, e que 

sempre se mostrou favorável ao custeio de tratamentos médicos no exterior, 

inclusive nos casos de retinose pigmengar, neste processo, onde a criança 

necessitava de um novo aparelho, somente fabricado nos Estados Unidos, já que 

o anterior não mais suportava seu crescimento, chegou a dizer:  

 
  “  Um País que promete, em sua Constituição Federal, o respeito à 
dignidade humana não pode condescender em assistir impassível à 
morte de uma criança por falta do instrumento capaz de conceder-lhe a 
vida. Imaginei que só os médicos poderiam conceder a vida, verifico que 
à Justiça também é possível. Aliás essa nossa decisão resgata um 
pouco do apreço pelo Poder Judiciário.” 
 
 

No caso, foi salientado que a família não possuía condições financeiras 

para arcar com o aparelho, muitos menos com o necessário tratamento no hospital 

Memorial Children's Hospital, localizado na cidade de Chicago nos EUA. 

     Vê-se, assim, que todos os pedidos de custeio de tratamento médico no 

exterior que chegaram ao STJ, afastados os relativos à retinose pigmentar, foram 

deferidos. Assim, baseando-se na situação crítica dos pacientes, e a 

impossibilidade se receber a assistência necessária no Brasil, o Tribunal não levou 

em consideração a posição da Administração Pública, em face da Portaria 763/94, 

ignorando alegações em relação a questões orçamentária. Se em algumas 

decisões se deu alguma relevância à situação financeira dos pacientes, os custos 

de cada um destes tratamentos não teve qualquer relevância para os Ministros, 

que fundamentaram suas decisões em outros fatores.  



 

 A posição do Tribunal em relação aos pedidos de realização de 

cirurgia em Cuba para tratamento de retinose pigmentar, se sedimentou desde 

2002. Neste ano ainda, no entanto, o Tribunal determinou que o paciente  

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVIM, tivesse todas as despesas relativas  

a viagem para Cuba pagas pelo Ministério da Saúde.  

Da análise desta decisão se verifica, no entanto, que não houve uma 

análise mais aprofundada da questão pelo Tribunal. Isso, até porque a União 

limitou-se a apresentar unicamente a Portaria 763/94 como elemento impeditivo 

do tratamento, o que fez com que os Ministros apenas manifestassem a posição 

de que mera Portaria não poderia, de modo indistinto, simplesmente negar o 

auxílio a qualquer cidadão, quando este procura tratamento médico fora do Brasil.     

Em voto divergente, no entanto, a Ministra Eliana Calmon, 

apresentou veemente manifestação no seguinte sentido:   

 
“É muito fácil o discurso liberal de que o direito à vida e à saúde é absoluto e acima 
de qualquer interesse. Mas a verdade é que só o conhecimento médico-
administrativo pode priorizar os tratamentos e autorizá-los ou não, o que não pode 
ficar ao saber das informações obtidas pela parte, ou chanceladas pelo Judiciário 
que, sem o conhecimento fático necessário, enxerta razões subjetivas como 
fundamentos das decisões da Justiça, o que me parece lamentável, em termos de 
segurança jurídica.” 
 

 

A posição da Ministra acabou prevalecendo nas demais decisões da 

Corte relativas à retinose pigmentar. Aliás, no processo posterior analisado pelo 

STJ, o MS 8895, foi relatora a própria Ministra. O indeferimento no caso, se 

baseou na situação concreta da retinose pigmentar, que, ao que parece, começou 

a ser melhor entendida, especialmente com as manifestações naqueles autos do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ao não recomendar o tratamento.  

Nesse sentido a Relatora    deixou claro que “ independentemente da 

análise do dever do Estado em patrocinar os tratamentos, alguns deles até no 

exterior, no específico caso da doença de que é portador o impetrante, não há 

recomendação médico-científica. No campo do Direito Administrativo, sobre o 

tema tenho a compreensão de que o serviço  médico-social, prestado pelo Estado 

via órgão competente, além da observância do parecer técnico, deve atentar para 



os critérios próprios do serviço, jungido a um  orçamento e a uma política de 

prioridades, própria do executivo.”  

Mesmo assim, a falta de comprovação de tratamento, e os custos que 

possam advir de uma cirurgia deste tipo, levando em consideração especialmente 

a grande demanda existente, não sensibilizou a todos. Em seu voto-vencido o 

Ministro José Delgado chegou a dizer o seguinte:  

 
 
“ Não me impressiona a discussão científica a respeito porque não é o 
que está em jogo. O que me surpreende é que um cidadão está 
rigorosamente em vias de ficar cego, se já não ficou, sem direito à luz, 
sem direito ao sol, enfim, ao mínimo direito do cidadão, que é a visão.” 
 

 

No entanto, ao considerar que a Portaria 763/94 não poderia 

simplesmente afastar o custeio de todo e qualquer tratamento médico no exterior, 

a Corte passou de forma efetiva a  analisar a questão da retinose pigmentar em 

face dos casos concretos, pesando os custos, em relação ao fato de inexistir 

comprovação de resultados positivos destas intervenções.  

Para o Ministro Teori Zavascki não cabe aos juizes discutir a 

posição manifestada pelas autoridades médicas a respeito do assunto, afirmando:  

 

“Entretanto, que elementos temos no mandado de segurança para 
duvidar do ato da autoridade que diz que o tratamento pretendido não é  
recomendável cientificamente? Que autoridade, nós, juízes, temos para 
duvidar disso? Não vejo como não considerar legítima a opção do 
administrador, ainda mais fundada no parecer. Ponhamo-nos no papel 
de quem tem o dever técnico de administrar a escassez de recursos 
num País pobre como o nosso, e de fazer as opções políticas para dar-
lhes melhor destinação. Portanto, não há como ter presente, no caso, 
direito líquido e certo a obter do Estado a liberação da vultosa quantia 
necessária ao atendimento individual da impetrante.” 
 

 

Fundamentou-se, assim, a posição de que os tratamentos oferecidos 

pelo hospital cubano, são, nos dizeres do Ministro Castro Meira “alternativos, sem 

constatação quanto ao sucesso nos resultados.” Aliás, no Resp 511660 este foi 

em defesa do Ministro da Saúde salientando o seguinte: 

 



“Embora todos estejamos de acordo quanto à questão dos direitos 
fundamentais, direito à saúde e dever do Estado, há um princípio na 
Economia que precisa ser lembrado: as carências são imensas e os 
recursos, limitados. O Ministro da Saúde baixou uma portaria 
suspendendo os auxílios financeiros para tratamento no exterior, o que, 
certamente, não fez gratuitamente. Qualquer Ministro gostaria de 
proporcionar aos cidadãos que vivem no País todos os meios possíveis 
para terem boa saúde e melhor qualidade de vida, mas os recursos não 
são suficientes e, como disse o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, o 
Estado brasileiro sequer tem recursos para atender às necessidades 
básicas.” 
 

 

Assim, salvo em casos posteriores onde se mostraram situações 

consumadas, onde amparados em decisões anteriores os tratamentos foram  

realizados e pagos - quando o STJ deixou claro que não haveria a obrigação de 

devolução dos valores pelos pacientes-, sendo considerado alternativo o 

tratamento cubano, não tem o Tribunal  possibilitado a sua realização às custas da 

União.  

 

 

2.4.1  Quadro das  razões motivadores das diferentes decisões do Superior 
Tribunal de Justiça  

 

 

Como já salientado das 14 ações julgadas pelo Superior Tribunal 

de Justiça com pedido de custeio de tratamentos de saúde no exterior, 7 foram 

julgadas procedentes, 6 pedidos foram indeferidos, e em uma das ações a Corte 

se considerou incompetente para julgar a matéria.  

No que diz respeito às ações procedentes, o quadro abaixo mostra 

que, afastados os três casos em que a situação fora considerada consumada, isto 

é, já haviam os autores recebidos os valores e realizado os tratamentos, os 

fundamentos que basearam as demais decisões foram os seguintes:  

 

 

a) ilegalidade da Portaria  763/94 do Ministério da Saúde; 

b) hipossuficiência da parte autora; 

c) gravidade da doença; 

d) inexistência do tratamento no Brasil.  



 

O quadro abaixo traz os fundamentos que levaram à procedência e 

as respectivas ações onde foram usados.  

 

 

             AÇÕES PROCECEDENTES 

 

FUNDAMENTOS  

 

Ilegalidade da Portaria 763/94                                             Mandado de Segurança n.  868 

             Recurso Especial n.  353147         

 

Hipossuficiência do autor                                                     Mandado de Segurança n. 8740 

                                                                           

 

Gravidade da doença                                                              Recurso Especial n. 338373 

            Mandado de Segurança n. 8740  

 

 

Inexistência de Tratamento  no Brasil                                       Recurso Especial n. 338373 

                        Mandado de Segurança n. 8740  

 

Situação Consumada                                                           Recurso Especial n.   950382        

                                                                                                Recurso Especial n.  944325   

                                                                                               Recurso Especial n.   1028835      

 

 

A totalidade das ações julgadas improcedentes pelo STJ são 

relativas a pedidos de tratamento de retinose pigmentar, e tiveram os seguintes 

fundamentos:  

 

a) legalidade da Portaria  763/94 do Ministério da Saúde 

b) falta de previsão orçamentária 

c) falta de comprovação da eficácia do tratamento  

 



Como se vê no quadro abaixo, na quase totalidade das demandas 

tiveram como base os três fundamentos acima:  

 

AÇÕES IMPROCECEDENTES 

 

FUNDAMENTOS 

 

Legalidade da Portaria                                                          Mandado de Segurança n. 8895       

                                                                                                 Recurso Especial n. 616460                          

                                                                                                 Recurso Especial n. 643227 

                                                                                                 Recurso Especial  n. 652636      

                                                                                                 Recurso Especial n.  511660      

                                                                                                  Recurso Especial  n. 844291 

 

Falta de previsão orçamentária                                          Recurso Especial n. 616460                          

                                                                                                Recurso Especial n. 643227 

                                                                                                Recurso Especial  n. 652636      

                                                                                                Recurso Especial n.  511660      

                                                                                                Recurso Especial  n. 844291 

 

 

 

Falta de comprovação do Tratamento                             Mandado de Segurança n. 8895       

                                                                                               Recurso Especial n. 616460                          

                                                                                               Recurso Especial n. 643227 

                                                                                               Recurso Especial  n. 652636      

                                                                                               Recurso Especial n.  511660      

                                                                                               Recurso Especial  n.    844291 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

 

Desde a Carta de 1824, com o forte caráter liberal da época, 

passando pelas constituições dos períodos ditatoriais, até chegarmos à “Carta 

cidadã” de 1988, as diferentes Constituições nacionais espelharam as constantes 

modificações sociais, políticas e econômicas, no plano nacional e internacional, 

especialmente quanto aos direitos fundamentais.  

O constituinte de 1988 conseguiu, sem a menor dúvida, adequar na 

atual Carta as liberdades civis, já há muito consagradas, com os direitos sociais, 

cujo inequívoco reconhecimento é motivo de grande satisfação para os que lutam 

contra as desigualdades, senão, ao menos, com o reconhecimento de que cabe 

ao Estado dar a cada cidadão o mínimo existencial. No entanto, a realidade legal 

encontra óbice para a sua concretização, não só nas dificuldades financeiras do 

Estado, como na própria política neoliberal que caracteriza várias nações 

capitalistas neste século.   

É nesse ponto que se insere o Poder Judiciário, verificando-se, de 

pronto, a sua enorme importância na concretização destes direitos. Parece claro 

que o Estado brasileiro não está sendo capaz de fazer valer o direito de cada 

cidadão. Uma enorme parcela da população não tem aquilo que se convencionou 

chamar de mínimo existencial, muito menos, o necessário à dignidade.  A busca 

pela guarida do Judiciário, então, acaba se tornando a derradeira tentativa de se 

alcançar certos direitos,sendo por isso, a interpretação dada pelo magistrado da 

realidade legal, social e econômica do país, imprescindíveis para que a questão 

seja solucionada, ou, ao menos, amenizada. 

Isso fica, ainda mais claro, quando tratamos do direito à saúde, cuja 

relação com o direito à vida é direta. Não há que se falar em dignidade humana, 

sem em mínimo existencial, quando não se tem acesso a uma consulta médica, à 

medicação, à realização de uma cirurgia de urgência.  

O fenômeno da judicialização da saúde se apresenta em várias 

situações, como é sabido, com pedidos de internações, medicamentos, cirurgias, 



e , também, como se viu,  há também os de cobertura de tratamentos médicos no 

exterior. 

Estes se mostram em número muito menor que os demais, o que 

demonstra, inicialmente, a existência no Brasil de condições técnicas para atender 

as mais diversas moléstias.        

Como se viu acima, os pedidos que chegaram até agora ao STJ 

dizem respeito ou a doenças raras, ou - no caso da retinose pigmentar - a moléstia 

cujo tratamento não é reconhecido no país.  

Em que pese às decisões do Superior Tribunal de Justiça se 

monstrarem coerentes, a recente decisão do STF narrada, concedendo o custeio 

de tratamento de retinose pigmentar em Cuba para vários pacientes, mostra da 

necessidade de que  se estabeleçam  critérios uniformizadores para as decisões 

judiciais referentes ao tema do custeio de tratamentos médicos a serem realizados 

no exterior.    

       Entendemos que alguns critérios básicos podem ser estabelecidos.  

      Inicialmente, há que se demonstrar que a prestação buscada diz 

respeito ao direito à saúde garantido na Constituição Federal, sujeita, assim, a 

exigência frente ao Estado. A questão pode parecer simples, quando falamos da 

concessão de uma medicação para um doente com câncer, por exemplo. Outras, 

no entanto, devem ser analisadas frente ao conceito de saúde adotado, 

especialmente no que diz respeito a sua amplitude. E se medicação gratuita for 

requerida para mulheres que pretendem fazer tratamento para engravidar? Seria a 

impossibilidade de ter filho uma doença que exigiria uma prestação positiva do 

Estado? Não poderiam estas mulheres adotarem uma criança como forma de 

solucionar esta necessidade de ser mãe? Sem pretender resolver esta questão, 

podemos apresentar outra: Não teriam os transexuais direito a fazer cirurgia de 

mudança de sexo? A situação psicológica em que se encontram, reconhecendo-

se femininas, mas com corpo de homem, não se enquadraria, também, no 

conceito de doença? Desta forma, vê-se que a matéria não é tão simples e sua 

concessão depende daquilo que entende o magistrado tratar-se de doença e de 

saúde.      



         Passamos a um segundo requisito, qual seja o da devida 

necessidade ao provimento que se busca. Nos casos, por exemplo, de pedido de 

pagamento de cirurgias no exterior, é necessário averiguar da efetiva existência 

da doença e da necessidade de cirurgia, onde deve o juiz buscar o parecer de 

especialistas que declarem, por meio de exames, que ele se encontra 

inegavelmente acometido de determinada enfermidade.   

        Depois disso, passamos a noção de que aquilo que se busca no 

processo é realmente eficaz contra o mal que se quer atingir. Quer dizer, se o 

objeto da ação, em relação ao qual se busca um provimento, e que vai demandar 

gasto de dinheiro público, tem, cientificamente, eficácia. Nesse caso, parece claro 

o acerto do STJ em negar os pedidos relativos à retinose pigmentar.  

        Como um quarto requisito citamos a hipossuficiência do requerente. 

Os direitos sociais foram criados para albergar as classes financeiramente menos 

favorecidas, que acabam, por isso, sofrendo uma série de outras exclusões, 

especialmente sociais. As demandas, assim, na área da saúde, passíveis de 

serem cumpridas por ordem do juiz, devem estabelecer a este critério: o de que 

somente aquele que não pode pagar, sem que haja sacrifício de bens e direitos 

que possam afetar a sua dignidade como pessoa humana, é que deve receber 

gratuitamente o bem ou serviço buscado.   

       Vemos um último critério como necessário a se alcançar uma decisão 

judicial favorável em relação à cobertura de tratamento médico fora do Brasil.  È o 

que diz respeito à inexistência de opções, isso é, de oferta do mesmo tratamento 

no Brasil, ou de outro considerado eficaz.   

 Vemos, assim, a necessidade de que se dê a devida aplicação aos 

direitos fundamentais sociais, com a efetiva participação do Judiciário,  aplicadas a 

todas as situações como o STJ vem fazendo em relação aos pedidos de cobertura 

de tratamentos médicos no exterior, observando-se, sempre que possível, uma 

uniformidade de critérios, sem nunca desconsiderar as especificidade de cada 

caso.   
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