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“A saúde é a resultante das condições de 
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RESUMO 
 
 
 
Esta Dissertação de Mestrado em Direito, situada na Linha de Pesquisa Direitos 
 

Fundamentais e Novos Direitos da Universidade Estácio de Sá tem como objetivos: analisar a 
 

evolução do reconhecimento do Direito à Saúde, como trajetória em construção, em paralelo 
 

ao desenvolvimento da sociedade; problematizar e discutir o conceito de saúde e doença, seus 
 

determinantes socioculturais, com relevo à construção social do patológico e medicalização 
 

da vida, além de discutir a efetividade da universalização do Direito à Saúde, tal como tratado 
 

na doutrina e jurisprudência, no contexto da ampliação das demandas e da judicialização da 
 

política pública para o Setor. Para alcançar esses propósitos, tomaram-se como fontes 
 

diplomas legais, doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Superior e de outros tribunais 
 

alusivas ao tema em estudo. Os principais resultados indicam que o reconhecimento do direito 
 

à saúde ocorreu em paralelo aos demais direitos sociais. Nesse processo também se verifica 
 

transformação no conceito de saúde e nas representações sociais quanto às formas de 
 

preservar e recuperar a saúde, com a peculiaridade da construção social do patológico. As 
 

conclusões indicam, entre outros aspectos, que paralelamente à constitucionalização do direito 
 

à saúde, ampliaram-se as demandas ao judiciário no sentido de suprir omissão do Legislativo 
 

e do Executivo quanto a políticas públicas, dando origem ao ativismo judicial e à 
 

judicialização da política para o Setor. Considerando essa problemática para a efetividade do 
 

Direito à Saúde, em sua dimensão individual e coletiva, apresentam-se sugestões tendo em 
 

vista subsidiar o planejamento de políticas públicas e decisões judiciais atinentes à saúde, 
 

conforme o princípio da universalidade e participação comunitária nas políticas públicas, tal 
 

como consagrado na Constituição vigente. 
 
 
 

PALAVRAS CHAVE: universalidade à saúde, medicalização, judicialização, políticas 
 
públicas e participação da comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

This study, on Fundamental and new Rights research line, of the Master in Law of Estácio de 
 

Sá University aims to: Analyze the evolution of the recognition of the right to health, such as 
 

trajectory under construction, in parallel to the development of society. Problematize and 
 

discuss the concept of health and disease, their socio-cultural determinants, with emphasis on 
 

social construction of patological and medicalization of life, as well as discuss the 
 

effectiveness of the universal right to health, such as the Treaty on the doctrine and case law, 
 

in the context of the expansion of judicial activism and popular demands. To achieve these 
 

purposes,we took as sources legislation, doctrinal and jurisprudential of Supremo Tribunal 
 

Federal and other Brazilian courts related to the subject under study. The main results 
 

indicate that recognition of the universal right to health occurred in parallel to the other social 
 

rights. This process also applies the concept of health and transformation in social 
 

representations regarding ways to preserve and regain health, with the peculiarity of the social 
 

construction of pathological. The findings indicate, inter alia that, parallel to the 
 

constitutionalization of the right to health, the demands to extend legal aid to cover omission 
 

of Legislative and public policy Executive, giving rise to judicial activism and the 
 

judicialization of politics for the sector. Considering this issue for the effectiveness of the 
 

right to health, in their individual and collective dimension, we present some suggestions in 
 

order to subsidize the planning of public policies and court decisions relating to health, 
 

according to the principle of universality, as enshrined in the Constitution in force. 
 
 
 

KEYWORDS: universal health care, medicalization, judicialization, public policy and 
 
community participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMÁRIO 

 
 
 

Páginas 
 
 
 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................11 
 
 
 

I. O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: UMA TRAJETÓRIA EM 
 

CONSTRUÇÃO..........................................................................................................14 
 

1.1 Breve histórico dos direitos fundamentais...............................................................14 
 

1.1.1 Perspectivas objetivas e subjetivas dos Direitos Fundamentais......................19 
 

1.2 O direito fundamental à saúde no contexto constitucional brasileiro: história e 
 

evolução ..........................................................................................................................24 
 

1.3 A Lei 8.080/90: O Princípio da Universalidade da Saúde e sua interface 
 

subjetiva...........................................................................................................................35 
 

1.3.1 Direito à saúde e suas prestações originárias e derivadas...............................40 
 

1.3.2 Titularidade do direito à saúde no plano subjetivo: direito individual ou 
 

coletivo.....................................................................................................................45 
 
 
 

II. A INDETERMINAÇÃO DOS CONCEITOS DE SAÚDE E DOENÇA E A 
 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DO PATOLÓGICO NA MEDICALIZAÇÃO DA 
 

VIDA ............................................................................................................................49 
 

2.1 Determinantes sociais e culturais nas representações sobre doença e saúde............49 
 

2.2 A Saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).....................................53 
 

2.3 A medicalização da vida e a construção social das patologias.................................57 
 

2.3.1 A sociedade de informação e a medicalização: socialização da informação 
 

médica, pseudo-diagnóstico, o autodiagnóstico e o imperialismo médico..............64 
 

2.3.2 A sociedade de consumo e a medicalização....................................................71 
 

2.3.3 A indústria farmacêutica: a propaganda de medicamentos e a interferência 
 

financeiro-política.....................................................................................................74 
 
 
 

III - A SEPARAÇÃO DE PODERES E A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS.......................................................................81 
 

3.1 – Breves Considerações sobre a evolução da Separação de Poderes........................81 
 

3.1.1 – A Separação dos Poderes nas Constituições Brasileiras..............................86 
 
 



3.2 - A Expansão do Poder Judicial: A Judicialização da Política..................................92 
 

3.3 – Determinantes e Indicadores do Ativismo Judicial................................................99 
 
 
 

IV– A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE: SEUS EFEITOS E 
 

CRITÉRIOS À LUZ DO INTERESSE COLETIVO...............................................107 
 

4.1 - A Indeclinabilidade do Judiciário e seus reflexos na judicialização e ativismo no 
 

Setor Saúde....................................................................................................................107 
 

4.2 - A Participação da Coletividade como parâmetro para a efetividade da política 
 

pública no Setor Saúde e o princípio da comunidade...................................................127 
 

4.2.1 – Políticas Públicas e Participação Popular...................................................128 
 

4.2.2 – A participação popular e o princípio da comunidade.................................134 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO .....................................................................................................................138 
 
 
 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
 

O direito à saúde situa-se no rol dos direitos reconhecidos pela Carta Magna, 
 

sobretudo a partir da Constituição de 1988. 
 

No final dos anos 1980, a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) representou 
 

marco para o reconhecimento do direito à saúde no Brasil: pela primeira vez, contava-se com 
 

a organizada participação de membros da coletividade, de técnicos e especialistas, 
 

pesquisadores e trabalhadores do setor na discussão de uma política setorial. Na 
 

oportunidade, entre outros importantes assuntos, debateu-se democraticamente a noção de 
 

direito à saúde no país, como direito humano. Em seu relatório final, a VIII CNS inovou 
 

consideravelmente ao definir que o direito à saúde implica garantia de condições dignas de 
 

vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 
 

recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional. 
 

Este antecedente, fortalecido pela participação popular, foi definitivo para que a 
 

Assembleia Nacional Constituinte aprovasse o Sistema Único de Saúde (SUS), e, através do 
 

art.6º, 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988 e demais disposições legais, em 
 

especial a Lei Orgânica da Saúde de nº8.080/90, incluísse o direito universal à saúde no 
 

ordenamento jurídico pátrio. 
 

Todavia, apesar de o relatório da VIII CNS apontar as diretrizes seguidas pela 
 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é óbvio que o direito à saúde não se 
 

materializa pela sua formal positivação, pois requer consolidação somente possível pela 
 

implementação de políticas públicas eficientes. 
 

Certamente, devido a esse hiato entre o ideal formal e a realidade da vida dos governos 
 

e dos cidadãos, nos dias atuais (como, aliás, em toda a história da sociedade brasileira), a 
 

concretização desse direito permanece no plano do discurso, sem nunca alcançar concretude. 
 

Com a cronicidade do problema acima delineado, o direito à saúde, erigido à categoria 
 

de direito fundamental de cunho social, converteu-se em direito subjetivo, comportando tutela 
 

jurídica específica, sendo exigível, inclusive, judicialmente. 
 

Com esse fundamento, o Poder Judiciário passou a ser instado por um segmento cada 
 

vez mais numeroso de pacientes a pronunciar-se e determinar à administração pública o 
 

fornecimento de medicamentos, exames e outros procedimentos indicados pelos médicos 
 

como indispensáveis e urgentes aos cuidados de sua saúde. 
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Convive-se, então, com muitos questionamentos, sem respostas. Entre outros, 
 

destacam-se os seguintes: Como tratar de direito universal à saúde, quando se desconhecem 
 

os limites e abrangência do termo? Quando se pressupõe que os cuidados de saúde são 
 

protegidos constitucionalmente, a que procedimentos, tratamentos, medicamentos, nos 
 

referimos, em termos de prevenção e recuperação? Qualquer cidadão pode requerer 
 

judicialmente assistência ilimitada a tratamentos e procedimentos de recuperação de sua 
 

saúde? Em face desses dilemas, o Judiciário, tem o condão de resolver – ou legislar (?), 
 

suprindo as lacunas do legislativo, ou do executivo? Até aonde vai o limite da atuação do 
 

Judiciário no tratamento de questões dessa natureza? A saúde protegida constitucionalmente é 
 

individual ou coletiva? 
 

Diante da problemática aqui delineada, que está na raiz do obstáculo reiteradamente 
 

indicado como prioritário para os diferentes segmentos da população brasileira, a presente 
 

Dissertação tem os seguintes objetivos: 
 

Analisar a evolução do reconhecimento do Direito à Saúde, como trajetória em 
 

construção, em paralelo ao desenvolvimento da sociedade. 
 

Problematizar e discutir o conceito de saúde e doença, seus determinantes 
 

socioculturais, com relevo à construção social do patológico e medicalização da vida. 
 

Discutir a efetividade da universalização do Direito à Saúde, tal como tratado na 
 

doutrina e jurisprudência, no contexto da ampliação das demandas e da judicialização da 
 

política. 
 

Para alcançar esses objetivos, desenvolveu-se investigação de natureza descritiva, 
 

tomando como fontes de consulta a legislação brasileira atinente à temática; doutrina nacional 
 

e estrangeira, precipuamente para a construção do marco teórico do estudo e jurisprudência 
 

dos Supremo Tribunal Federal e outros tribunais brasileiros. 
 

A Dissertação está organizada em quatro capítulos, cuja estrutura resume-se a seguir. 
 

No primeiro capítulo, intitulado O Direito Fundamental à saúde: uma trajetória em 
 

construção, aborda-se breve histórico dos direitos fundamentais, suas dimensões objetiva e 
 

subjetiva, como substrato para o exame da evolução do reconhecimento da saúde como direito 
 

fundamental em sede constitucional e infraconstitucional, com ênfase ao princípio da 
 

universalidade. Em continuidade, examina-se, ainda, na perspectiva teórica, o direito à saúde, 
 

sua titularidade, modalidades de proteção judicial, além de prestações originárias e derivadas. 
 

No segundo capítulo, sob o título: A Indeterminação dos Conceitos de Saúde e Doença 
 

e a Construção Social do Patológico na Medicalização da vida, a partir da problematização 
 

do complexo conceito de saúde-doença, desenvolve-se breve análise dos determinantes 
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sociais e culturais de suas representações. Com respaldo em fundamentos sociológicos e 
 

antropológicos, procura-se trazer à baila o fenômeno de construção social do patológico e sua 
 

influência na medicalização da vida, na sociedade contemporânea, fortemente marcada por 
 

valores ligados ao consumismo. Na mesma linha de pensamento, trata-se da problemática 
 

vinculada à influência da propaganda de medicamentos na criação de necessidades de 
 

consumo, nem sempre sustentadas cientificamente. 
 

No terceiro capítulo, designado como A Separação de Poderes e a Atuação do 
 

Judiciário na Implementação de Políticas Públicas, confere-se prioridade à descrição da 
 

evolução da teoria referente à separação de poderes, para, em seguida, examinar o tratamento 
 

conferido ao tema nas Cartas Magnas brasileiras. Ao mesmo tempo, no contexto da ampliação 
 

das demandas da sociedade em busca de concretização de seus direitos, discute-se a expansão 
 

do poder judicial, no intento de suprir lacunas do Legislativo e do Executivo no cumprimento 
 

de suas funções definidas constitucionalmente. 
 

No quarto capítulo, sob o título A Judicialização da Política de Saúde: seus Efeitos e 
 

Critérios à Luz do Interesse Coletivo, de início, contempla-se a chamada indeclinabilidade do 
 

judiciário, para identificar os reflexos de sua aplicação na judicialização e ativismo no setor 
 

saúde. Em continuidade, procura-se examinar fontes doutrinárias e posicionamento de 
 

responsáveis pela administração pública, nas diferentes esferas administrativas, no intuito de 
 

derivar propostas para subsidiar medidas que contribuam para resolver o aparente dilema 
 

entre a dimensão individual e coletiva na efetividade de política pública para o setor saúde. 
 

Entre outras possibilidades, aponta-se para a participação da comunidade tanto na definição e 
 

principalmente no acompanhamento e controle da execução de políticas públicas e a 
 

transformação de demandas individuais em coletivas, quanto sua observância ao princípio da 
 

comunidade, para que os cidadãos sejam imbuídos de um pensamento único, tornando-se 
 

cúmplices de seus direitos e deveres, desenvolvendo pensamentos e relações de solidariedade. 
 

Ao final, apresentam-se algumas conclusões e sugestões tendo em vista contribuir para 
 

subsidiar reflexões e decisões no âmbito de políticas públicas e decisões judiciais referentes à 
 

garantia do direito à saúde, em sua vertente individual e coletiva, com respaldo no princípio 
 

da universalidade, tal como consagrado no contexto constitucional brasileiro. 
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I - O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: UMA TRAJETÓRIA EM 

CONSTRUÇÃO 

 
 
 

Neste capítulo, apresentam-se algumas considerações sobre o conceito de direitos 
 

fundamentais, sua história e evolução e perspectivas objetivas e subjetivas, de particular 
 

interesse para o desenvolvimento da Dissertação. Na sequência, aborda-se o direito à saúde, 
 

como direito social fundamental - e o correspondente princípio da universalidade, que dá 
 

fundamento ao Sistema Único de Saúde - SUS. Em continuidade, examina-se a titularidade 
 

desses direitos e sua proteção, bem como influências do contexto sócio-cultural e econômico, 
 

ao fenômeno da medicalização da vida. 
 

Essa abordagem justifica-se à medida que o princípio da universalidade, somado à 
 

medicalização da vida e a indeterminação do conceito de saúde, propicia os mais variados e 
 

contraditórios sentimentos – ou fenômenos - na população brasileira: insatisfação, abuso, 
 

individualidade, egoísmo, busca por justiça, esperança, ativismo judicial, inchaço do 
 

judiciário, dentre outros. 
 
 

1.1 Breve histórico dos Direitos Fundamentais 
 
 
 

Discorrer sobre a origem e evolução dos direitos fundamentais constitui tarefa árdua e 
 

extensa, cuja análise demanda cuidadosa delimitação. Isso posto, sublinha-se a intenção de 
 

contemplar aspectos relevantes que propiciam adequada compreensão da importância e da 
 

função dos direitos fundamentais, situando-os no tempo e no espaço. 
 

A esse respeito, não se pode esquecer que, desde seu reconhecimento, nas primeiras 
 

constituições, até chegar aos dias atuais, os conteúdos, a titularidade, a eficácia e efetivação 
 

dos direitos fundamentais passaram por diversas transformações. 
 

A “pré-história” dos direitos fundamentais tem suas raízes na filosofia clássica – 
 

especialmente na greco-romana e no pensamento cristão -, quando emergiram valores como a 
 

dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade entre os homens. Contudo, nesse 
 

momento, a ideia de igualdade dos homens, assentada numa dimensão individual e 
 

cosmológica, não ultrapassou o plano filosófico, para converter-se em categoria jurídica. 
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De pronto, cumpre referir que os direitos naturais formaram a raiz do 

constitucionalismo1, o que foi de irrefutável importância para o posterior reconhecimento dos 
 

direitos fundamentais nos processos revolucionários do século XVIII sob influência das 
 

doutrinas jusnaturalistas, de modo especial no século XVI. Na Antiguidade e na Idade Média 
 

era reconhecida, apenas, a perspectiva objetiva dos direitos naturais. 
 

Foi no constitucionalismo moderno, a partir do século XVII, com Hobbes e Locke, 
 

que se observou o reconhecimento da subjetividade do direito natural e, por decorrência 

inelutável, sua oponibilidade em face do Poder estabelecido2. 
 

A partir do século XVII, a doutrina jusnaturalista chegou ao ponto crítico, sobretudo 

devido à ascensão das teorias contratualistas3. No cenário iluminista de inspiração 
 

jusnaturalista emergiu a elaboração doutrinária do contratualismo e da teoria dos direitos 
 

naturais do indivíduo, passando-se a reconhecer a expressão “direitos do homem” em 
 

substituição a “direitos naturais”. 
 

A teoria contratual defendida por Locke conduziu à defesa da autonomia privada, 

essencialmente enraizada no direito à vida, à liberdade e à propriedade4, o que influenciou 
 

decisivamente na teoria liberal dos direitos fundamentais, que os consagrou como direitos de 
 

defesa do cidadão perante o Estado, devendo abster-se da invasão da autonomia privada. 

Kant5     teve participação conclusiva nessa fase de reconhecimento dos direitos 
 

humanos. Para ele, todos os direitos estavam abrangidos pelo direito de liberdade, direito 
 

natural por excelência, que cabe a todo homem, em virtude de sua humanidade, limitada 
 

apenas pela liberdade dos demais homens. 
 

Como ensina Bobbio6, Kant, inspirado em Rousseau, definiu a liberdade jurídica do 
 

ser humano como a faculdade de obedecer somente às leis às quais deu seu livre 
 

consentimento. 
 
 
 

1 De acordo com CANOTILHO, designa-se como constitucionalização a incorporação dos direitos subjetivos do 
homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do 
legislador ordinário. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 6ª 
ed. Coimbra: Almedina. 2002. p.378.) 
2 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 
2009. p.83. 
3 As teorias contratualistas desenvolveram-se principalmente com os pensadores Hobbes (1588 - 1679), Locke 
(1632 – 1794) e Rousseau (1712 – 1778) e dispunham, em linhas gerais, que a origem do Estado encontra-se no 
contrato social Neste caso, o contrato pode ser um acordo, um consenso e não necessariamente um contrato 
assinado e registrado formalmente. Esses pensadores, apesar de apresentarem pontos de divergências, defendem 
que o Estado originou-se de consenso das pessoas em torno de alguns elementos essenciais para garantir a 
existência social, sem se preocupar com estabelecer um momento histórico (data) para a sua origem. 
4 Concepção de individualismo possessivo. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p.40. 6 

BOBBIO, Noberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Ed. Campus. 1992. p.86. 
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Conforme análise de Luño7, a elaboração doutrinária dos direitos humanos, tais como 
 

reconhecidos nas primeiras declarações do século XVIII, foi acompanhada, na esfera do 
 

direito positivo, de progressiva recepção de direitos, liberdades e deveres individuais, 
 

antecedentes dos direitos fundamentais. 
 

Historicamente, a Magna Charta Libertatum, de 1215, na Inglaterra da Idade Média, 
 

foi o pacto firmado entre o rei João Sem-Terra e os bispos e barões ingleses e serviu para 

garantir aos nobres alguns privilégios feudais8, embasando alguns direitos e liberdades civis 
 

clássicos, como o habeas corpus, o devido processo legal e a garantia de propriedade. 

Segundo lição de Canotilho9, a referida Carta não se tratava de uma manifestação de 
 

ideia de direitos fundamentais inatos, eis que afirmava direitos corporativos da aristocracia 
 

feudal em face do suserano. Conforme esse pensador, embora a Carta contivesse 
 

fundamentalmente direitos estamentais, ela propiciou espaços para a transformação dos 

direitos corporativos em direitos do homem10. Sarlet, por seu turno, afirma que a Magna 
 

Charta, apesar de considerada o documento mais importante da época, não foi nem o único, 
 

nem o primeiro, destacando-se, já nos séculos XII e XIII, as cartas de franquia e os forais 
 

outorgados pelos reis portugueses e espanhóis. 
 

Sem sombra de dúvidas, a Carta mencionada reconhecia direitos e privilégios 
 

outorgados pela autoridade real e em um contexto social e econômico marcado pela 
 

desigualdade. Sendo assim, cuidava-se mais de direitos de cunho estamentais, atribuídos a 
 

certas castas que davam suporte à estratificação da sociedade medieval, alijando, por 
 

conseguinte, grande parcela da população de seu gozo. Eis porque, no entendimento de 
 

Sarlet, há que descartar o caráter de autênticos direitos fundamentais desses “direitos” e 
 

privilégios reconhecidos à época. 
 

Contudo, a Reforma Protestante traz em seu bojo a base para evolução e nascimento 
 

dos direitos fundamentais, na medida em que levou à reivindicação e ao gradativo 
 

reconhecimento da liberdade de opção religiosa e de culto, em diversos países da Europa, no 
 

final dos anos 1500 e começo dos anos de 1600. Todavia, assim como a Magna Charta 
 
 
 
7 LUÑO. Antonio Enrique Perez. Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos. 2004. p.33. 
8 Estabeleceu um modus vivendi entre o rei e os barões, que consistia fundamentalmente no reconhecimento de 
certos direitos de supremacia ao rei, em troca de certos direitos de liberdade estamentais consagrados nas cartas 
de franquia. 
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p.382. 
10Canotilho cita o art.39 da Carta, que propiciou intepretação no sentido da individualização dos privilégios 
estamentais, onde se preceituava que “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus 
bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procedermos, nem 
mandaremos proceder contra ele, senão em julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei do 
país”. 



17 
 
 
 
Libertatum, inobstante a decisiva contribuição dos documentos surgidos com a Reforma 
 

Protestante, concessivos de liberdades, igualmente não há como atribuir-lhes a condição de 
 

direitos fundamentais, pois eles podiam ser nova e arbitrariamente subtraídos pela autoridade 
 

monárquica. Cumpre notar que, já no século XII, as declarações inglesas 
 
 

“significaram a evolução das liberdades e privilégios estamentais medievais e 
corporativos para liberdades genéricas no plano do direito público, implicando 
expressiva ampliação, tanto no que diz com o conteúdo das liberdades reconhecidas, 
quanto no que toca à extensão da sua titularidade à totalidade dos cidadãos 
ingleses.”11 

 
 

Apesar de importantes para a trajetória da afirmação dos direitos, a positivação dos 
 

direitos e liberdades civis na Inglaterra, representando limitações do poder real em favor da 
 

liberdade individual, ainda não pode ser considerada o marco inicial do nascimento dos 
 

direitos fundamentais, em sua concepção atual. Nesse período, ocorreu uma 
 

fundamentalização, mas não a constitucionalização dos direitos e liberdades individuais 
 

fundamentais. 
 

Persistem divergências doutrinárias acerca da paternidade dos direitos fundamentais 
 

entre a Declaração do Povo da Virginia, de 1776, e a Declaração Francesa, em 1789. Na 
 

interpretação de Sarlet, aquela serviu como inspiração para as demais Declarações das ex-

colônias da América12, refletindo na incorporação dos direitos fundamentais à Constituição de 
 

1787, por meio das emendas de 1791. As Declarações americanas incorporaram os direitos e 
 

liberdades já reconhecidos por suas antecessoras inglesas do século XVII. Pela primeira vez, 
 

os direitos naturais do homem foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais 
 

constitucionais, ainda que o status constitucional da fundamentabilidade em sentido formal 
 

tenha sido efetivamente consagrado somente em 1791. 
 

Em 26 de agosto de 1789, merece relevo como referência da “primeira geração”13 dos 
 

direitos fundamentais a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada no 
 

impulso inicial da Revolução Francesa, que provocou a derrocada do Antigo Regime e a 
 

instauração da ordem burguesa na França. Apesar da inequívoca relação de reciprocidade 
 

entre as declarações americanas e francesas, no que concerne à influência exercida por uma 
 

declaração de direitos sobre as outras, a contribuição francesa foi decisiva para o processo de 
 
 
 
 
11 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p.43. 
12 Exemplos: Pensilvânia, Maryland, Carolina do Norte, Massachussetts e New Hampshire. 
13 Os direitos fundamentais declarados no final do século XVIII eram entendidos essencialmente como 
expressões da liberdade humana em face do Poder. 
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constitucionalização e reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais nas constituições 
 

do século XIX. 
 

Como se pode depreender, a evolução no campo da positivação dos direitos 
 

fundamentais culminou com a afirmação – ainda que não em caráter definitivo – do Estado de 
 

Direito, na sua concepção liberal-burguesa, por sua vez determinante para a concepção 
 

clássica dos direitos fundamentais que caracteriza e denomina a primeira dimensão 

(geração)14 desses direitos. 
 

A citada dimensão é fruto do pensamento liberal-burguês do século XVIII, de cunho 
 

individualista, ao ressaltar direitos de livre iniciativa e proteção do indivíduo frente a 

intervenção do Estado. Como elucida Bonavides15, trata-se de direitos de cunho negativo, 
 

dirigidos a uma abstenção, os quais valorizam primeiro o homem singular, o homem das 
 

liberdades abstratas, da sociedade mecanicista, que compõe a chamada sociedade civil. 
 

Já no século XX, predominam os direitos de segunda dimensão, os quais abarcam os 
 

direitos sociais, culturais e econômicos – onde se inclui o direito à saúde, objeto de estudo e 
 

discussão principal deste trabalho - que nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do 

qual não podem se separar16 e visam a assegurar a independência social do individuo. 
 

Esse elenco de direitos resultou do impacto da industrialização e dos graves problemas 
 

sociais e econômicos que a acompanharam, com a constatação de que a consagração formal 
 

de liberdade e igualdade não garantia seu gozo efetivo. As desigualdades e exploração dos 
 

trabalhadores geraram movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de 
 

direitos, atribuindo ao Estado comportamento ativo na realização da justiça social. 
 

Tem-se, pelo exposto, a emergência de uma dimensão de cunho positivo, já que se 
 

cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, mas de 

propiciar um direito de participar do bem-estar social17. Cumpre notar que a segunda 
 

dimensão não engloba apenas direitos de cunho positivo, eis que contempla igualmente as 

“liberdades sociais”18. 
 
 
 
14 O reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de processo cumulativo, de 
complementaridade e não de alternância. Brega Filho entende que o uso da expressão “gerações” pode ensejar a 
falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual alguns doutrinadores 
preferem o termo “dimensões” dos direitos fundamentais. (BREGA FILHO, Vladimir. Direitos Fundamentais 
na Constituição de 1988. Conteúdo Jurídico das expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003.) 
15BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 23ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2008. 
16 Idem. Ibidem. p.564. 
17 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras. 1991. p.127. 
18 Como exemplos de liberdades sociais, pode-se citar: liberdade de sindicalização, direito de greve, 
reconhecimento de direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito a férias e ao repouso semanal 
remunerado, garantia de um salário mínimo, limitação de jornada de trabalho, dentre outros. 
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Por fim, os direitos fundamentais de terceira dimensão, surgidos a partir da década de 
 

1960, também conhecidos como direitos de fraternidade e solidariedade, destinaram-se à 
 

proteção de grupos humanos – como família, povo, nação – distinguindo-se por alargarem a 
 

precedente proteção da figura do homem-indivíduo como titular. Eles resultam de novas 
 

reivindicações fundamentais do ser humano, geradas por diversos fatores, como o impacto 
 

tecnológico, processo de descolonização do segundo pós-guerra, dentre outros. Como 
 

exemplos desses direitos, vale referir o direto à paz, à autodeterminação dos povos, ao 
 

desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem como o direito à conservação e 
 

utilização do patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação. 
 

Numa visão abrangente, a titularidade desses direitos é da coletividade, muitas vezes 
 

indefinida e indeterminável, o que reclama nova compreensão e correspondentes instrumentos 
 

de garantia e proteção, em que pese ficar preservada sua dimensão individual. No que tange à 
 

sua positivação, é necessário reconhecer que, com algumas exceções, a maior parte desses 
 

direitos fundamentais ainda não encontrou pleno reconhecimento na seara do direito 
 

constitucional pátrio, estando em fase de consagração no âmbito do direito internacional. 
 

Apesar de não ser objeto do presente estudo, insta registrar que alguns doutrinadores, 
 

como Bonavides, identificam existência da quarta e quinta dimensão de direitos fundamentais, 
 

que abraçam os direitos à democracia e à informação e direito ao pluralismo, entre outros. 
 

Não se cuida, no caso, apenas de vestir com roupagem novas reivindicações deduzidas, 
 

porque se trata de nova fase do reconhecimento dos direitos fundamentais, qualitativamente 
 

diversa das anteriores. 
 
 
 

1.1.1 Perspectivas objetivas e subjetivas dos Direitos Fundamentais 
 
 
 

Na ótica acima analisada de direitos fundamentais com cunhos diversificados (status 
 

negativos e positivos), surge, no âmbito jurídico, importante discussão sobre o caráter 
 

subjetivo e objetivo de tais direitos, que influenciará diretamente, conforme se discorrerá no 
 

desenvolvimento deste trabalho, na prestação adequada do direito à saúde – considerado como 
 

direito social, de cunho positivo - e a legitimidade para sua requisição. 
 

Como se aludiu, os direitos fundamentais revelam dupla perspectiva, na medida em 
 

que podem, em princípio, ser considerados, por um lado, como direitos subjetivos individuais 
 

e, por outro, como elementos objetivos fundamentais da comunidade. 
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Insta ressaltar, segundo Sarlet19, que a doutrina ainda não firmou consenso geral sobre 
 

o conceito exato de direito subjetivo. Para fundamentar essa inferência, vale refletir sobre 
 

palavras textuais do autor citado: “neste contexto deixaremos de adentrar até mesmo a 
 

interessante (mas inesgotável) discussão em torno da própria conceituação de direito 
 

subjetivo, ainda não completamente pacificada no seio da dogmática jurídica publicista e 
 

privatista”. 
 

A perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais tem como foco primordial o sujeito 
 

como titular do direito, gerando-lhe direitos subjetivos, autorizadores de exigências 
 

comportamentais – negativas ou positivas – dos seus destinatários. É, portanto, baseado na 
 

teoria liberal dos direitos fundamentais, a qual os vislumbra como forma de proteção do 

indivíduo contra a intervenção estatal em seus direitos e liberdades20. 

De acordo com Vieira de Andrade21, o reconhecimento de um direito subjetivo está 
 

atrelado “à proteção de uma determinada esfera de auto-regulamentação ou de um espaço de 
 

decisão individual; tal como é associado a um certo poder de exigir ou pretender 
 

comportamentos ou de produzir autonomamente efeitos jurídicos.” 
 

Nessa perspectiva, para Ferreira Mendes22, os direitos fundamentais subjetivos 
 

correspondem à exigência de ação negativa (em especial, de respeito ao espaço de liberdade 
 

do indivíduo) ou positiva de outrem, e, ainda, correspondem a competências – em que não se 
 

cogita exigir comportamento ativo ou omissivo de outrem, mas do poder de modificar-lhe as 
 

posições jurídicas. Ensejam, assim, a pretensão de que se adote dado comportamento ou, 
 

então, exprime o poder da vontade de produzir efeitos sobre certas relações jurídicas. 
 

Nesta linha de raciocínio, Alexy23 edifica sua concepção de direitos fundamentais24 em 
 

perspectiva subjetiva, com base no seguinte tripé de posições fundamentais, que, em 
 

princípio, pode integrar um direito fundamental subjetivo: a) direitos a qualquer coisa (que 
 

englobariam direitos a ações negativas e positivas do Estado e/ou particulares, como os 
 

direitos de defesa e os direitos a prestações); b) liberdades (no sentido de negação de 
 

exigências e proibições) e c) os poderes (competências ou autorizações). 
 
 
 
19SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.152. 
20 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p.118. 
21 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Livraria Almedida. 1987. p.163. 
22 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p.266. 
23 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 1993. p.171 e ss. Traduzido de Theorie der Grundrechte. 
24Alexy designou como sistema de posições jurídicas fundamentais. 
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Estas facetas definidas por Alexy estão umbilicalmente vinculadas ao grande problema 
 

da eficácia e efetividade dos direitos fundamentais como direitos subjetivos – como é o caso 
 

do direito social à saúde, tema central deste estudo - que propicia, dentre outros, o ativismo 
 

judicial e a judicialização exacerbada, que serão tratados no capítulo terceiro. 
 

Por seu turno, Sarlet (já mencionado) discorre sobre as repercussões em favor de um 
 

direito subjetivo que adquire relevância prática apenas se implicar a exigibilidade judicial do 
 

direito em questão, o que, todavia, implica a necessidade de resolver problemas vinculados ao 
 

princípio da separação dos poderes, bem como aspectos inerentes à eficácia da prestação 
 

jurisdicional, por conta de uma ampliação do espaço subjetivo a partir da dimensão objetiva e 
 

a correlata compressão da dimensão subjetiva individual. 
 

Canotilho25 completa, ao afirmar que os direitos sociais – como o direito à saúde – são 
 

tidos como autênticos direitos subjetivos e, portanto, inerentes ao espaço existencial do 
 

cidadão, independentemente da sua justicialidade e exequibilidade imediatas. Com base nessa 
 

premissa, nem o Estado, nem terceiros podem ferir posições jurídicas reentrantes no âmbito 
 

de proteção destes direitos. Ainda segundo entendimento do pensador português, apesar da 
 

inequívoca dimensão subjetiva constante nos direitos fundamentais, sua operatividade prática 
 

vai de encontro aos direitos, liberdades e garantias predefinidos. 
 

Não obstante a perspectiva subjetiva alcançar maior realce nos direitos fundamentais, 
 

eles não devem ser apurados apenas sob esta ótica: dos direitos conferidos a seus titulares. 
 

Pelo contrário; têm que conviver com a dimensão objetiva destes direitos, com a qual mantém 
 

relação de complementaridade recíproca e remissão. 
 

A dimensão objetiva, tal qual a subjetiva, não apresenta definições padrões, o que dá 
 

origem a sérias controvérsias doutrinárias e jurisprudencial, até mesmo em face das diversas 

denominações atribuídas a esta perspectiva26. 

A doutrina27 aponta como paradigma jurisprudencial a decisão proferida pela Corte 

Federal Constitucional alemã em 1958, no conhecido caso Luth28, no qual se assentou que os 
 
 
 
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p.476. 
26 Alexy, Op. cit., p.51, em caráter exemplificativo, refere as seguintes expressões ligadas à dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais e que foram excluídas da doutrina e da jurisprudência: ordem objetiva de valores, 
sistema de valores, decisões constitucionais fundamentais, dentre outras. 
27 Como exemplo Ingo Sarlet, Gilmar Ferreira Mendes, Canotilho, em obras já citadas. 28 Erich Lüth era crítico de cinema e conclamou os alemães a boicotar um filme, dirigido por Veit Harlam, 
 

conhecido diretor da época do nazismo. Harlam e a distribuidora do filme ingressaram com ação cominatória 
contra Lüth, alegando que o boicote atentava contra a ordem pública, o que era vedado pelo Código Civil 
alemão. Lüth foi condenado nas instâncias ordinárias, mas recorreu à Corte Constitucional. Ao fim, a queixa 
constitucional foi julgada procedente, pois o Tribunal entendeu que o direito fundamental à liberdade de 
expressão deveria prevalecer sobre a regra geral do Código Civil, que protegia a ordem pública. 
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direitos fundamentais não se limitam a direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra os 
 

atos do Estado, pois também constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetivo da 
 

Constituição, com eficácia em toda a ordem jurídica. 
 

Sendo assim, a “dimensão objetiva resulta do significado dos direitos fundamentais 

como princípios básicos da ordem constitucional.”29     Para Sarlet, posta a questão em outros 
 

termos, os direitos fundamentais, desde a sua perspectiva objetiva, funcionam não 
 

propriamente como princípios e garantias nas relações entre indivíduos e Estado, mas 
 

transformam-se em princípios superiores do ordenamento jurídico-constitucional considerado 
 

em seu conjunto, na condição de componentes estruturais básicos da ordem jurídica. 
 

Para Gilmar Mendes30, os direitos fundamentais participam da essência do Estado de 
 

Direito democrático, operando como limite do poder e como diretriz para a sua ação. 
 

Transcendem, assim, a perspectiva da garantia de posições individuais, para alcançar a 
 

estatura de normas que filtram os valores básicos da sociedade política, expandindo-se para 
 

todo o direito positivo. Sob a perspectiva objetiva, os direitos fundamentais cobram a adoção 
 

de providências, quer materiais, quer jurídicas, de resguardo dos bens protegidos. Isso 
 

corrobora o acima dito – sobre a relação de complementaridade entre ambas as perspectivas – 
 

demonstrando que a dimensão objetiva interfere na subjetiva dos direitos fundamentais, neste 
 

caso, contudo, atribuindo-lhe reforço de efetividade. 
 

Como elucidou Canotilho31, as perspectivas objetivas e subjetivas não devem 
 

confundir-se, eis que um direito social, cultural e econômico não se dissolve numa mera 
 

norma programática, ou em imposição constitucional. 
 

Retomando Sarlet32, a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais legitima não 
 

apenas restrições aos direitos subjetivos individuais, baseando-se no interesse comunitário 
 

prevalente, mas contribui, também, de certa forma, para a limitação do conteúdo e do alcance 
 

dos direitos fundamentais, ainda que deva sempre ficar preservado o núcleo essencial destes. 

Vieira de Andrade33, coerente com esse entendimento, ressalta que a perspectiva 
 

objetiva constitui função axiologicamente orientada, predispondo que o exercício dos direitos 
 

subjetivos individuais está vinculado e condicionado, de certa forma, ao reconhecimento pela 
 
 
 
Esse foi o primeiro caso em que se decidiu pela aplicação dos direitos fundamentais também nas relações entre 
os particulares, conhecida como eficácia horizontal (ou efeito externo) dos direitos fundamentais. 
29 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Op. cit. p.266. 
30 Idem. Ibidem. 
31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit. 
32 Ingo Sarlet denomina, sob esta ótica, de direitos transindividuais. 
33 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Livraria Almedida. 1987. p.146. 
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comunidade na qual se encontra inserido e da qual não pode ser dissociado. Trata-se, neste, 
 

caso, de uma responsabilidade comunitária dos indivíduos. 
 

Além do efeito acima narrado, que demonstra o aspecto da dimensão objetiva como 
 

normas de competência negativa para o poder público, uma segunda observação diz respeito à 
 

geração de um efeito irradiante desses direitos. O citado efeito pressupõe que o Estado – 
 

através de suas autoridades e representantes – deve produzir, interpretar e aplicar todo o 
 

direito infraconstitucional em consonância com os parâmetros ditados pelos direitos 
 

constitucionais, gerando, neste sentido, uma necessidade de interpretação conforme os direitos 

fundamentais34. Nessa linha de argumentação, sob a ótica deste efeito irradiante, os direitos 
 

fundamentais objetivos propiciam parâmetros e impulsos à aplicação e interpretação do 
 

direito infraconstitucional, demonstrando, conforme narrado, uma necessidade de 
 

interpretação conforme aos direitos fundamentais. 
 

De certo modo, o caso assemelha-se à difundida técnica de hermenêutica da 
 

interpretação conforme à Constituição, que será retomada na continuidade do estudo. 
 

Ademais – apesar de não ser o tema central deste estudo -, insta ressaltar que referido efeito 
 

pressupõe consequências também nas relações privadas: propicia a problemática da sua 
 

eficácia na esfera privada, conhecida pela doutrina alemã como eficácia horizontal dos 
 

direitos fundamentais, na medida em que não constituem apenas direitos oponíveis aos 

poderes públicos35. Este assunto é, para Sarlet36, um dos mais relevantes desdobramentos da 
 

perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Gilmar Mendes37 trata do tema e ressalta: 
 
 
 

“A dimensão objetiva dos direitos fundamentais não deve ser acentuada 
desmesuradamente, a ponto de se perturbar a sua função asseguradora das liberdades 
individuais, em face de interesses por vezes contrastantes da coletividade. O enfoque 
da dimensão objetiva dos direitos fundamentais tende a favorecer uma 
preponderância do Judiciário no contexto dos poderes do Estado, ensejando um 
incremento nas decisões tomadas a partir da ‘ponderação de bens’.” 

 
 

Os direitos fundamentais sob a perspectiva objetiva gera ainda uma eficácia dirigente, 
 

que pressupõe, para o Estado, um dever permanente de concretizar e realizar o seu conteúdo, 
 

para proteger e efetivar o bem comum. 
 
 
 
 
 
 
34 DIMIOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit. p.120. 
35 Irradiam, assim, efeitos às relações privadas e não somente contra o Poder Público. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang.. Op. cit. p.148. 
37 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 268. 
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Como sublinhou Bonavides38, o advento dos direitos fundamentais de segunda geração 
 

propiciou também o aspecto objetivo, a garantia de valores e princípios com que escudar e 
 

proteger as instituições. O pensador em tela explicita que os direitos sociais – como o direito 
 

à saúde – fizeram nascer a consciência de que, tão importante quanto salvaguardar o 
 

indivíduo, é resguardar a instituição em detrimento do quadro tradicional da solidão 
 

individualista. Descobriu-se, aí, para Bonavides, novo conteúdo dos direitos fundamentais: as 

garantias institucionais39, que desempenham função protetiva de bens jurídicos, 
 

indispensáveis à efetivação de certos valores essenciais. A esse respeito, é pertinente refletir 
 

sobre as palavras textuais do autor mencionado: 
 
 
 

“Não se pode deixar de reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de 
direitos fundamentais, vinculado materialmente a uma liberdade ‘objetivada’, atada 
a vínculos normativos e institucionais, a valores sociais que demandam realização 
concreta e cujos pressupostos devem ser ‘criados’, fazendo assim o Estado um 
artífice e um agente de suma importância para que se concretizem os direitos 
fundamentais da segunda geração.”40 

 
 

Ingo Sarlet acrescenta41 que 
 
 
 

“a descoberta (ou redescoberta ?) da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 
fundamentais revela, acima de tudo, que estes – para além de sua condição de 
direitos subjetivos (e não apenas na qualidade de direitos de defesa) - permitem o 
desenvolvimento de novos conteúdos, que, independentemente de uma eventual 
possibilidade de subjetivação, assumem papel de alta relevância na construção de 
um sistema eficaz e racional para sua (dos direitos fundamentais) efetivação.” 

 
 

Pelo exposto, vislumbra-se que a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais 
 

apresenta-se como terreno fértil para desenvolvimentos, não sendo, a princípio, considerada 
 

como função nova desses direitos, mas, sobretudo, a base para outras funções, cujos contornos 
 

e importância específica dificilmente podem ser avaliados de forma precisa e apriorística. 
 
 
 

1.2 O Direito Fundamental à saúde no contexto constitucional brasileiro: história 
 

e evolução 
 
 
 
 
 
 
38 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Op. cit. p.565. 
39 Idem. Ibidem. p.565. Bonavides acrescenta que a denominação “garantias institucionais” deve-se a Carl 
Schmitt, que também a separou dos direitos fundamentais, deixando claro que o seu sentido era o de ministrar 
proteção especial a determinadas instituições. 
40 Idem. Ibidem. p.567. 
41 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.151. 
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Por sua natureza, a história das políticas de saúde no Brasil evoluiu em paralelo ao 
 

contexto da história da sociedade brasileira e do Estado-Nação. Sob essa perspectiva, 
 

costuma-se dividir a história da saúde pública no Brasil em quatro fases: a) de saneamento e 
 

assistência médica a grupos humanos de baixo nível socioeconômico (de 1832 a 1876); b) de 
 

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

1941); e d) da integração socioeconômica da saúde (a partir de 1941). 
 

Todavia, antes da primeira fase supramencionada, as primeiras ações de saúde pública 
 

ocorreram no período do Brasil Colônia, no século XVII, quando da vinda da família real para 
 

o Brasil, devido à consciência da necessidade de manutenção de mão-de-obra saudável e 
 

capaz de manter em funcionamento os negócios promovidos pela Corte. O baixo índice de 
 

sobrevivência entre os colonizadores brancos, os escravos trazidos da África e os indígenas, 
 

obrigados a se adaptar ao novo ambiente impuseram ao Império tomar medidas contra as 
 

novas moléstias. 
 

Neste sentido, Bertolli Filho42 ilustra que 
 
 
 

“A guerra, o isolamento e a doença colocavam em perigo o projeto de colonização e 
exploração econômica das terras brasileiras. Diante do dilema sanitário, o Conselho 
Ultramarino português – órgão responsável pela administração das colônias – criou 
ainda no século XVI os cargos de físico-mor e cirurgião-mor. Seus titulares foram 
incumbidos de zelar pela saúde da população sob o domínio lusitano. Essas funções, 
no entanto, permaneceram por longos períodos sem ocupantes no Brasil. Eram raros 
os médicos que aceitavam transferir-se para cá. Desestimulados pelos baixos 
salários com os perigos que enfrentariam.” 

 
 

Até a chegada da família real, a assistência à saúde carecia de qualquer 
 

regulamentação, sendo realizada de acordo com a cultura de cada um dos diversos grupos: 
 

portugueses, índios, escravos, europeus – cada qual com sua tradição, costume e 
 

conhecimento acerca das doenças e da forma de tratá-las. A vinda da Corte Portuguesa 
 

propiciou a chegada de médicos e o aumento da preocupação com as condições de vida, 
 

possibilitando – mesmo que timidamente – um embrião de um projeto de institucionalização 
 

do setor saúde no Brasil e, ainda, a regulação da prática médica profissional. 
 

Não obstante essas iniciativas, os problemas de saúde não foram solucionados neste 
 

período. Basta lembrar que os europeus definiam o território brasileiro como espaço de 
 

barbárie e escravidão. 
 

Com o Brasil Império, o texto da primeira Carta Magna – Constituição Política do 

Império do Brasil – em 1824, em seu art.179 e trinta e cinco incisos43, o direito à vida ou à 
 
 
42 BERTOLLI, Cláudio Filho. A história da saúde pública no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2010. p.5. 
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saúde ainda não foram erigidos à categoria de direitos fundamentais – ou garantias 

fundamentais – do cidadão brasileiro. Alguns autores44, contudo, evidenciam no inciso 

XXXI45 do referido artigo46, devido à expressão socorros públicos, a inserção da proteção – 
 

mesmo que precária – de um direito à saúde (ou, pelo menos, sua gênese). O caput do artigo, 
 

entretanto, fazia referência, apenas, à proteção da liberdade, segurança individual e 

propriedade dos cidadãos47, não incluindo expressamente a proteção da vida ou da saúde. 
 

Esta primeira Constituição brasileira, outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, vigorou 
 

por 67 anos, até a Constituição Republicana. 
 

Como a República, em 1889, emergiram os ideais de um Brasil moderno, com fulcro 
 

no sistema filosófico de Augusto Comte, resumido no ideário, expresso na bandeira nacional 

de “ordem e progresso”48. 
 

A necessidade de atualizar a economia e a sociedade revela-se como eixo fundamental 
 

para compreensão das atividades governamentais no período: “neste contexto, a medicina 
 

assumiu o papel de guia do Estado para assuntos sanitários, comprometendo-se a garantir a 
 

melhoria da saúde individual e coletiva e, por extensão, a defesa do projeto de modernização 
 
 
 
 
 

43 CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas S/A, 
2000. p.810-812. 
44 RAEFFRAY, Ana Paula Oriola de. Direito da Saúde, de acordo com a Constituição Federal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p.138-139. 
45 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte: 
XXXI. A Constituição tambem garante os socorros publicos. 
46 BRAZIL, Constituição Política do Império do. 22 de Abril de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 07 de setembro 
de 2012. 
47 Relembra-se, aqui, que apenas um dado grupo de pessoas – os cidadãos - tinham direito a estas garantias. 
Cidadãos, no caso, são as pessoas previstas no art.6º do citado diploma legal, que previa: 
“Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez 
que este não resida por serviço de sua Nação. 
II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem 
estabelecer domicilio no Imperio. 
III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, embora elles não 
venham estabelecer domicilio no Brazil. 
IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se 
proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela 
continuação da sua residencia. 
V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei determinará as qualidades precisas, 
para se obter Carta de naturalisação.” 
48 CARVALHO, Heitor Humberto do Nascimento; PINTO, Márcio Alexandre da Silva. A evolução do direito à 
saúde pública da cidadania brasileira. Pesquisa resultante do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC/UFU/CNPQ) – Projeto: F-010/2008. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/4402>. Acessado em: 10 de dezembro de 2012. 
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do país”49. Os profissionais demandados para suprir tais necessidades advinham de mão de 
 

obra qualificada da Europa, não sendo função de trabalhadores do Brasil. 
 

A proclamação da República, assim, iniciou novo ciclo da política de Estado, com o 
 

fortalecimento e a consolidação da burguesia cafeeira e a consequente necessidade de mão- 
 

de-obra. As péssimas condições de saneamento ocasionaram inúmeras epidemias entre os 
 

trabalhadores, prejudicando o crescimento da economia. O problema trouxe à baila o 
 

reconhecimento da importância da autoridade estatal e conformação de ideologia de 
 

nacionalidade, na concretização do espaço para as políticas de saúde. 
 

Na prática, contudo, a política social não foi privilegiada pelas autoridades 
 

republicanas: as necessidades básicas da população persistiram em segundo plano, o que 
 

justifica a permanência da desigualdade socioeconômica e cultural, que relegou a população a 
 

deplorável estado de miséria e precariedade de condições de vida. A assistência à saúde 
 

restringia-se a quem podia pagar; aos pobres e necessitados, na condição de indigentes, 
 

restava o amparo das Casas de Misericórdia. 
 

A Constituição de 1891, apesar de em seu art.72 ter definido a igualdade de todos 
 

perante a lei, não faz qualquer menção a direitos de cunho social, apresentando-se 

essencialmente liberal, promovendo ruptura parcial com o antigo regime50. 
 

Foi, contudo, em 1902, com Rodrigo Alves na Presidência da República, que ocorreu 
 

um conjunto de mudanças significativas na condução das políticas de saúde no Brasil. 
 

Todavia, nesse contexto, conferiu-se prioridade ao embelezamento e o saneamento da cidade 
 

do Rio de Janeiro: construção de grandes avenidas, alargamento de praças, serviço de limpeza 
 

pública, derrubadas de cortiços e quiosques, combate a doenças epidêmicas como a febre 
 

amarela, peste bubônica e varíola, dentre outros, que culminaram com o episódio designado 
 

como a Revolta da Vacina. 
 

Em 1903, Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública e implementou a 
 

reforma da saúde. No ano seguinte, propôs um Código Sanitário, que determinou a 
 

desinfecção – inclusive domiciliar -, o arrasamento de edificações consideradas nocivas à 
 

saúde pública, notificação permanente de casos de doenças epidêmicas e a atuação da polícia 

sanitária51. Além dessas medidas, Oswaldo Cruz deu azo a sua primeira e importante 
 

estratégia para combater as doenças: a campanha de vacinação obrigatória, que enfrentou 
 
 
49 BERTOLLI, Cláudio Filho. A República Velha e a Revolução de 30. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2002. p.12. 
50 O exemplo claro disto é nos atos de disposição transitórias, a Constituição, em seu art.7º, garantiu ao ex- 
imperador uma pensão, para sua subsitência, a contar de 15 de novembro de 1889 , por todo o tempo de sua vida. 
51 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à 
saúde. Disponível em:< http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de 
setembro de 2012. 
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séria resistência dos segmentos socialmente excluídos, com o movimento popular no Rio de 
 

Janeiro conhecido como Revolta da Vacina. 
 

Cumpre esclarecer que o citado Código foi considerado por muitos adversários como 
 

efetivo código de torturas, devido à extrema rigidez nas providências de identificação dos 

doentes e sua submissão à quarentena e tratamento52. Somado a isso, deve-se considerar que 
 

a desinformação do povo pobre acerca dos efeitos dos medicamentos e vacinas utilizadas 
 

gerava temor de se tornarem objetos de experimentação pelos cientistas, o que estimulou a 
 

propulsão da revolta. 
 

Entretanto, apesar de medidas extremas, as ações propostas por Oswaldo Cruz 
 

propiciaram relevante melhora no controle e combate de algumas doenças, além do próprio 
 

conhecimento das mesmas – antes ignoradas. A Primeira República, portanto, através do 
 

movimento sanitarista, trouxe a lume a problemática da saúde como questão social e política, 
 

tida como o obstáculo à civilização. 
 

Algumas ações públicas foram criadas a partir da década de 192053; todavia, em sua 
 

maioria, estavam voltadas para ações coletivas e preventivas, deixando desamparada grande 
 

parcela da população sem recursos próprios para custear a assistência à saúde. Nessa linha de 
 

raciocínio e à luz do contexto da época, “o direito à saúde integral não era uma preocupação 
 

dos governantes e não havia interesse na definição de uma política ampla de proteção 

social.”54 
 

Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas assumiu a Presidência do Brasil, dando início à 
 

conhecida Era Vargas, investido pela Revolução de 1930, que marcou a crise da dominação 
 

oligárquica no país e um processo de crescentes transformações, como a emergência da classe 

operária. No período, o Estado assumiu a função de regulador da economia55 e definiu um 
 

projeto econômico que deu fundamento à substituição de importações, favorecendo a 
 

nacionalização da produção industrial, que alavancou a infraestrutura para o desenvolvimento 
 

da economia brasileira: energia, siderurgia e transportes. 
 
 
 
 
52 No caso, se a pessoa doente não tivesse condições financeiras de realizar seu tratamento, como isolar-se em 
fazendas e pagar médicos próprios, ela era enviada aos hospitais gerais – conhecidos como matadouros – ou, 
simplesmente, isolada do convívio social, sem qualquer tratamento específico, levando a morte de várias pessoas 
e, consequentemente, uma revolta e pânico na população. 
53 Exemplos: criação da Diretoria Nacional de Saúde Pública (DNSP); Caixa de Aposentadorias e Pensões 
(Caps); 
54 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à 
saúde. Disponível em:< http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de 
setembro de 2012. 
55 FIORI, José Luiz. Em busca do Dissenso Perdido: ensaios clínicos sobre a festejada crise do Estado. Rio 
de Janeiro: Insight, 1995. 
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Além disso, como importante passo para avanços da saúde e outros direitos sociais, 

criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública (Mesp)56, o Ministério do Trabalho, 
 

Indústria e Comércio (MTIC) e o Instituto de Aposentadorias e Pensões (Iaps), que ampliou o 
 

papel da Caps. 
 

Pelo exposto, é compreensível que a Constituição de 1934 seja reconhecida como a 
 

precursora da inclusão, no ordenamento pátrio, da proteção dos direitos de amplitude social, 

fruto da inspiração da Constituição de Weimar (Alemanha).57 O cuidado à saúde e a 

assistência pública foram delineados no art.10, inciso II58, da citada Carta, deixando sob 
 

responsabilidade da União e dos estados sua promoção e efetividade. Outros artigos, como o 

art. 14159 e o art.14260, também faziam menção à saúde. 
 

Contudo, uma observação de Tatiana Baptista61 contribui significativamente para que 
 

se compreendam os avanços da saúde pública no Brasil, na Era Vargas: 
 
 
 

“A saúde ganha importância na Era Vargas não porque é desvelada a condição 
precária a qual a vida estava sujeita nas comunidades pobres. Nem tão pouco por um 
viés de conscientização estatal e política pelos fatos que acompanham a história do 
Brasil. Na realidade a saúde pública ganha contornos de institucionalização e as 
políticas sociais são privilegiadas para mascarar o Estado autoritário.” 

 
 

Nesse cenário, o Brasil passou a congregar uma sociedade de pessoas doentes, mesmo 

com a sensível diminuição das mortes por enfermidades epidêmicas. As doenças de massas62 
 

continuavam a proliferar, restando a muitos brasileiros desassistidos a morte, por não 
 

conseguirem o atendimento médico necessário, mesmo com Getúlio Vargas intitulando-se o 
 

pai dos pobres. 
 
 
 
 
56 Trouxe para o centro de debate duas políticas sociais importantes: saúde e educação. Reconheceu-se, assim, 
inicialmente, junto com o MTIC, um formato diferenciado dos direitos sociais. Era responsável por determinar 
uma ampla remodelação dos serviços sanitários no país. 
57 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. Sâo Paulo: 
Saraiva. Brasil, 2000. p.62. 
58 “Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: 
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência públicas;” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 10 de setembro de 
2012. 
59 “Art 141 - É obrigatório, em todo o território nacional, o amparo à maternidade e à infância, para o que a 
União, os Estados e os Municípios destinarão um por cento das respectivas rendas tributárias.” 
60 “Art 142 - É obrigatório, em todo o território nacional, o amparo à maternidade e à infância, para o que a 
União, os Estados e os Municípios destinarão um por cento das respectivas rendas tributárias.” 
61 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à 
saúde. Disponível em:< http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de 
setembro de 2012. 
62 Como exemplo: esquistossomose, tuberculose, doença de Chagas, hanseníase, etc. 
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Diante desse quadro desolador, coube aos movimentos sociais, no período de 1945 a 
 

1964 – período de redemocratização – organizar-se para exigir a efetividade das promessas de 
 

melhores condições de vida, de saúde e de trabalho. A partir da década de 1950, com o fim 
 

da Segunda Guerra Mundial, a industrialização dos grandes centros urbanos começou a ser o 
 

polo dinâmico da economia, gerando à massa operária a consciência da necessidade premente 
 

de avanços na assistência à saúde pública. 
 

Nesse passo, ocorreu expansão progressiva dos serviços de saúde, mas nem sempre na 
 

vertente de serviço público: surgimento de convênios-empresas, de grandes hospitais de 
 

ponta, especialização de pessoal de saúde, dentre outros. Com essa tendência, a assistência à 
 

saúde tornou-se mais onerosa economicamente e o hospital passou a ser o principal ponto de 

referência para a busca de atendimento em saúde63. 
 

Em paralelo, com a evolução da ciência e da tecnologia, também na área da saúde, 
 

verificou-se um processo de mudança nos níveis de saúde da população, que passou a ter mais 
 

longevidade, sofrer doenças mais complexas, típicas da sociedade moderna, sem esquecer 
 

outros eventos derivados de problemas desta época, como acidentes de carros e violências. 
 

Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, mas antes da Guerra Fria (que dividiu o 
 

mundo em blocos), surgiu, no Brasil, nova ordem constitucional, através da publicação, em 18 
 

de setembro de 1946, da Constituição dos Estados Unidos do Brasil. A aludida Lei Maior 

disciplinou, em seu artigo 14164, os direitos fundamentais do indivíduo, merecendo realce que 
 

o direito à vida passou a ter expresso status de liberdade pública, previsto no caput do artigo 

mencionado65. Ademais, estabeleceu-se como competência privativa da União, legislar sobre 

as normas de proteção à saúde, no art.5º, inciso XV, alínea b66, da citada Carta, demonstrando 

a preocupação do constituinte com a saúde pública67. 
 

Em 1953, através da Lei 1.920, criou-se o Ministério da Saúde, importante medida 
 

para levar a efeito a política da saúde, possibilitando o incremento de programas, projetos e 
 

atividades de saúde, voltados ao combate às doenças endêmicas da área rural, por exemplo. 
 
 
63 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à 
saúde. Disponível em:< http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de 
setembro de 2012. 
64 “Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes (...).” 
65 Ao menos sob a ótica formal, já que a mera positivação não é suficiente para a sua concretização. 
66 “Art 5º - Compete à União: 
XV - legislar sobre: 
b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime 
penitenciário;”. 
67 Outros importantes diplomas legais surgiram neste período, que regulamentaram a saúde pública: Lei Federal 
2.312/54, que estabeleceu as linhas mestras da política sanitária nacional; o Código Nacional de Saúde, baixado 
como Decreto Regulamentador da referida Lei. 
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Novamente, retomando o contexto e a incompatibilidade entre aspectos formais legais 
 

de reconhecimento de direitos e a prática, o Ministério da Saúde enfrentou problemas 
 

financeiros e estruturais em seus primeiros anos, contando com o apoio irrisório de verbas e 
 

estrutura burocrática ineficiente, obrigando, inclusive, a Organização Pan-Americana de 
 

Saúde (Opas) e o órgão regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) a participar, por 
 

exemplo, do combate à malária no Brasil. Outro grave problema enfrentado pelo Ministério 
 

da Saúde foi o clientelismo: “os partidos ou os líderes de políticos trocavam ambulâncias, 

leitos hospitalares, profissionais da saúde e vacinas por votos e apoio nas épocas eleitorais.”68 

Heitor Carvalho69 relembra, ainda, que no ano de 1963 ocorreu a III Conferência 
 

Nacional de Saúde (CNS), convocada pelo ministro Wilson Fadul, que sugeriu a 
 

reorganização dos serviços médicos-sanitários, originando nova categorização das 
 

responsabilidades político-administrativas da Federação, por meio da municipalização. 
 

Devido às disputas internas de grupos de poder, em 1964, o país tornou-se regime de 
 

exceção, dando origem à Ditadura Militar. Como ocorreu em outras áreas sociais, o 
 

Ministério da Saúde sofreu com o declínio de recursos públicos orçamentários. Por opção 
 

ideológica, a prioridade da assistência à saúde passou para a esfera privada: ampliou-se o 
 

espaço para os hospitais privados, em detrimentos dos públicos. 
 

Em 1967, a nova Constituição do país70, afora outras considerações que não são 
 

pertinentes ao presente trabalho, manteve a inclusão do direito de proteção à vida, no caput do 

art.15071. O direito à saúde, contudo, como direito individual, não deteve a atenção necessária 
 

e devida do poder público, que deixou de declarar expressamente o reconhecimento deste 
 

direito. Assegurou-se, contudo, aos trabalhadores, o direito à assistência sanitária, hospitalar e 

médica preventiva, em seu art.158, inciso XV72. O Estado oferecia, portanto, atendimento à 
 

saúde para os trabalhadores de carteira assinada e a suas famílias. Ao restante da população, 
 

restava o acesso a estes serviços como favor e não como direito. 
 
 
 
 
68 BERTOLLI, Cláudio Filho. Op. cit. 
69 CARVALHO, Heitor Humberto do Nascimento; PINTO, Márcio Alexandre da Silva. A evolução do direito à 
saúde pública da cidadania brasileira. Pesquisa resultante do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC/UFU/CNPQ) – Projeto: F-010/2008. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/4402>. Acessado em: 10 de dezembro de 
2012. 
70 BRASIL, Constituição da República Federativa do. 15 de março de 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 11 de setembro de 2012. 
71 “Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)”. 
72 “Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da 
lei, visem à melhoria, de sua condição social: 
XV - assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva;” 
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Pelo exposto, depreende-se que o Estado organizou-se para explorar diretamente as 
 

atividades econômicas e suplementar à iniciativa privada, no atendimento a necessidades 
 

sociais, como saúde e educação, e incentivava, por exemplo, a abertura de clínicas e unidades 
 

hospitalares para atendimento aos mais aquinhoados, em detrimento ao público de baixa 
 

renda. 
 

Durante todo o regime militar, foi precário o investimento da área da saúde pública: 

doenças antes erradicadas voltaram, doenças controladas apareceram em surtos epidêmicos73, 
 

o saneamento e as políticas de habitação populares foram desprezados, aumentou a pobreza e, 
 

principalmente, a desigualdade social. Como resistência a essa opção político-ideológica, 
 

intelectuais atuantes nas universidades e em outras instituições deram origem a um 
 

movimento sanitário, divulgando estudos sobre as condições sociais e de saúde, com críticas 
 

contundentes à condução política do Estado brasileiro e reivindicando mudanças efetivas na 

assistência à saúde no Brasil74. 
 

A concessão de privilégios ao setor privado e a mercantilização da medicina sob o 
 

comando da Previdência Social foram duramente criticados pelo movimento sanitário: os 
 

reformistas buscavam a universalização do direito à saúde, ampliando o debate sobre o direito 
 

à saúde no Brasil – a começar pela própria concepção de saúde. 
 

A década de 1980 marcou um clima de redemocratização, crise política, social e 

institucional do Estado Social75. A Previdência Social enfrentou profundo abalo, assumindo 
 

medidas de racionalização e reestruturação do sistema. Na VII Conferência Nacional de 
 

Saúde, realizada no mesmo ano, apresentou-se proposta de reformulação da política de saúde 
 

e a formulação do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde), que não 
 

foi incorporada pelo governo e, muito menos, estabelecida na prática, devido às resistências 
 

intraburocráticas. Todavia, as ideias reformistas defendidas por grupos diversos começaram, 
 

diante isso, a se integrar em proposta abrangente de definição da política da saúde. 
 

Em 1986, o Ministério da Saúde convocou técnicos, gestores de saúde e usuários para 
 

uma discussão aberta sobre a reforma do sistema de saúde, realizando, assim, a VIII 
 
 
73 Em 1979, o setor de saúde apresentava-se com enormes deficiências, estando no ranking dos países mais 
enfermos da América Latina, sendo ultrapassado apenas por Haiti, Bolívia e Peru. 
74 O movimento sanitário buscava reverter a lógica da assistência à saúde no Brasil, apresentando quatro 
proposições: 1) a saúde é um direito de todo o cidadão, independente de contribuição ou de qualquer outro 
critério de discriminação; 2) As ações de saúde devem estar integradas em um único sistema, garantindo o 
acesso de toda a população a todos os serviços de saúde, seja de cunho preventivo ou curativo; 3) A gestão 
administrativa e financeira das ações de saúde deve ser descentralizada para estados e munícipios; 4) O Estado 
deve promover a participação e o controle social das ações de saúde. 
75 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito à 
saúde. Disponível em:< http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de 
setembro de 2012. 
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Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS), que se apresentou como marco histórico para a 
 

saúde brasileira: pela primeira vez, contava-se com a participação da comunidade e dos 
 

técnicos na discussão de uma política setorial. Foi neste momento que a real noção de direito 
 

à saúde foi realmente debatida no país, enquanto direito humano. 
 

A VIII Conferência Nacional de Saúde definiu saúde como: 
 
 
 

“Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É, 
assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 
quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.”76 

 
 

Tratando do conceito exposto, Nascimento77 afirmou que, além de superar a tradição 
 

higienista e curativa pela determinação social da doença, a saúde parece, neste sentido, situar- 
 

se num âmbito superestrutural, resultante de uma base socioeconômica. Na mesma linha, 
 

Lunardi78 afirmou: 
 
 
 

“a saúde não pode ser entendida como um meio e um instrumento de transformação 
da sociedade como um todo, como eixo principal e norteador das lutas de mudanças 
da sociedade. Mesmo reconhecendo a importância da saúde, da sua promoção, 
preservação e recuperação, em muitas das reivindicações que se fazem necessárias, 
há que reconhecer não ser este o foco primordial ou, necessariamente, a trajetória a 
ser construída, frente às exigências sociais que se fazem prementes.” 

 
 
 
 

Estender o direito à saúde a todos traz consigo o grande problema enfrentado pelos 
 

países subdesenvolvidos: economia precária e industrialização tardia. Mesmo diante deste 
 

quadro de dificuldades, o relatório final da VIII CNS definiu, conforme exposto, que o direito 
 

à saúde significa garantia estatal de condições dignas de vida e de acesso universal e 
 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os 
 

seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levado o ser humano ao 

desenvolvimento pleno da sua individualidade79. Este relatório serviu como instrumento de 
 
 
76 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 8, 1986. Anais. Brasília: Ministério da Saúde, 1987. p. 382. 
77 NASCIMENTO, P. C. Democracia e saúde: uma perspectiva arendtiana. In: FLEURY, S., (ORG.) Saúde 
coletiva? Questionando a onipotência do social. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p. 192. 
78 LUNARDI, Valéria Lerch. Problematizando conceitos de saúde, a partir do tema da governabilidade dos 
sujeitos. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v.20, n.1, p.29, jan. 1999. 
79 CARVALHO, Heitor Humberto do Nascimento; PINTO, Márcio Alexandre da Silva. A evolução do direito à 
saúde pública da cidadania brasileira. Pesquisa resultante do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC/UFU/CNPQ) – Projeto: F-010/2008. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/4402>. Acessado em: 10 de dezembro de 
2012. 



34 
 
 
 
pressão política no contexto da Nova República e constituiu referência para a discussão da 

Assembleia Nacional Constituinte em 1987/198880, reconhecido como documento de 
 

expressão social de extrema relevância. 
 

Na Assembleia Nacional Constituinte, o relatório citado foi tomado como base para a 
 

discussão da reforma do setor saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) foi finalmente 
 

aprovado. Todavia, apesar de o relatório apontar as diretrizes seguidas pela Constituição da 
 

República Federativa do Brasil de 1988, ficou claro, no texto, que o direito à saúde não vai e 
 

não irá simplesmente materializar-se pela sua formalização e positivação, a não ser através da 
 

consolidação de políticas públicas eficientes. 
 

Conforme rege o artigo 196, da Constituição Federal do Brasil: 
 
 
 

“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.”81 

 
 

Além disto, o artigo 6º82 do citado diploma legal deixou claro que o direito à saúde 
 

constitui objeto de direito fundamental social, como emanação, em última análise, da 
 

dignidade da pessoa humana e do próprio direito à vida, consagrados, respectivamente, nos 

artigos 1º, inciso III83, e 5º, caput84. 
 

A Carta Magna vigente rompeu com a forma autoritária da Constituição de 1967 e 
 

consagrou um grande número de direitos fundamentais, além da notória amplitude ao 
 

tratamento a direitos coletivos em sentido amplo, tornando-se conhecida como Constituição 

Cidadã85. 
 
 
 
 
 
 
80 Este fórum reuniu parlamentares na definição de uma nova Carta Constitucional para o Brasil, surgindo em um 
contexto político de redemocratização, com intenção explícita de afirmar o compromisso com políticas mais 
justas e igualitárias. 
81 BRASIL, Constituição da República. Brasília, Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf196a200.htm>. Acesso em 12 de dezembro de 2012. 
82 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” 
83 BRASIL/ Constituição “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana;” 
84 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes (...).” 
85 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2000. p.92. 
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1.3 A Lei 8.080/90: O Princípio da Universalidade da Saúde e sua interface 
 

subjetiva 
 
 
 

Conforme disposto no art.196, juntamente com o art.7º, ambos da Constituição da 
 

República, já transcritos, em 1988 o direito à saúde foi erigido à categoria de direitos 
 

fundamentais sociais, estabelecendo-se como direitos de todos os cidadãos brasileiros, sendo 
 

dever do Estado sua manutenção e provisão de meios para garantir sua efetividade. 
 

Todavia, foi com a lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde - que este direito viu-se 
 

concretizado através da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Com o advento da Lei 
 

8.080/90, devidamente regulamentada, colocou-se, definitivamente, uma pá de cal na corrente 

que negava a existência de dever por parte do Estado da prestação do serviço da saúde.”86 
 

O SUS representou avanço para o sistema de saúde brasileiro, à medida que 
 

reconheceu a inclusão de vastos segmentos da população nos serviços e ações de saúde – não 
 

apenas os básicos, mas, também, aqueles de média e alta complexidade - o que confere ao 
 

Brasil destaque como um dos precursores do sistema público de saúde no mundo. Antes da 
 

criação do SUS, o sistema público de saúde era restrito aos pacientes que tinham direito aos 
 

Institutos de Assistência (centralizados no antigo INAMPS). Por exclusão, quem não tinha 
 

acesso ao INAMPS, precisava recorrer a sistema paralelo, como os sistemas públicos 
 

estaduais e municipais. O SUS unificou o acesso da população, abrindo-se a todo e qualquer 
 

cidadão – princípio da universalidade – sem requisito de comprovação de vínculo com uma 

instituição87. Sua finalidade precípua foi reverter a desigualdade na assistência à saúde dos 
 

cidadãos brasileiros, oferecendo não apenas a medicina curativa, eis que se propôs a promover 
 

a saúde, com ênfase às ações preventivas e de educação em saúde, democratizando as 
 

informações relevantes para que a população conhecesse seus direitos e os riscos à saúde. 
 

Sabe-se, contudo, que, na prática, o SUS nem sempre aponta para a concretização de 
 

suas finalidades. Pelo contrário, vislumbra-se um cenário de carências financeiras e de outros 
 

recursos, que resulta em perversas desigualdades no acesso e utilização de seus serviços pela 
 

população, mau atendimento, filas inesgotáveis, superlotação das emergências e muita 
 
 
 
 
86 86 SANTOS, Claudia Maria Macedo Perlingeiro, Jurisdição e Direitos Fundamentais: Controle da Omissão 
do Estado na Concretização do Direito à Saúde. JurisPoiesis, ano 10, n 10. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2010. p.374. 
87 Não precisa, por exemplo, ser contribuinte da previdência para fazer jus à utilização dos serviços disponíveis 
pelo SUS. O modelo de saúde antes do advento do SUS dividia os brasileiros em três categorias: 1) os que 
podiam pagar por serviços de saúde privados; 2) os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela 
previdência social (trabalhadores com carteira assinada); 3) e os que não possuíam direito algum. 
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insatisfação popular. Em síntese, o que se verifica é evidente distância entre a proposta 
 

jurídico-legal do SUS e sua realidade dos serviços. 
 

Diante desse quadro inaceitável, no intuito de preservar seu direito à saúde e os 
 

cuidados correspondentes– como direito subjetivo que é-, as pessoas recorrem ao Judiciário, 
 

em busca da garantia do que foi constitucionalmente consagrado. Em consequência, o 
 

Judiciário vê-se assoberbado com inúmeras ações, forçado a pronunciar-se devido a omissões 
 

do legislativo e às questionáveis alocações de recursos levadas a efeito pelo Executivo. Nessa 
 

linha de raciocínio, o cidadão brasileiro tende a avaliar o Judiciário como salvaguarda de seu 
 

direito à saúde. Submetido a pressões das chamadas “escolhas trágicas”, não raro, o poder 
 

judiciário deixa a racionalidade e imparcialidade necessárias de lado, para decidir sobre o 
 

caso concreto, de maneira arbitrária, desprovido de critérios, esquecendo-se do peso e 
 

importância de sua decisão para a coletividade. 
 

Nesse complexo quadro, mesmo após mais de duas décadas de sua criação, o SUS não 
 

conseguiu alcançar legitimidade junto à população brasileira, que manifesta clara 
 

desconfiança, eis que se sente forçada a recorrer ao plano privado, quando precisa de cuidados 
 

de saúde. 
 

A esse respeito, cumpre retomar o alicerce legal do SUS, que expressa os elementos 

básicos de sua estrutura e organização88 - além, é claro, das diversas normatizações, decretos, 
 

portarias e medidas provisórias, que atualizam, alteram e revisam aspectos organizacionais e 
 

operacionais do sistema, com destaque ao que segue: 
 

1) A Constituição Federal de 1988, que define a saúde como um dos setores que 
 

estruturam a seguridade social, ao lado da Previdência e da Assistência Social; 
 

2) A lei 8.080/90, que dispõe principalmente sobre a organização e regulação das 
 

ações e serviços de saúde no território nacional; 
 

3) A lei 8.142/90, que estabelece o formato da participação popular do SUS e dispõe 
 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
 

Em complemento à Carta Magna, o art.7º89, da lei 8.080/90, estabeleceu as diretrizes a 
 

serem seguidas pelo SUS e os princípios norteadores de suas ações, cujo conhecimento é de 
 
 
88 MATTA, Gustavo Côrrea. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de setembro de 2012. 
89 “Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 
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suma importância, pois eles são os propulsores da defesa dos direitos dos cidadãos. O artigo 
 

citado, em combinação com os ditames da Carta Magna, permite identificar três elementos 

que compõem a base cognitiva, ideativa e filosófica do sistema brasileiro90: 1) 
 

Universalidade; 2) Equidade; 3) Integralidade. 
 

De pronto, a equidade não constitui garantia de tratamento igualitário a todos, pois, em 

se tratando de Brasil, país de modernidade tardia, como avaliou Lenio Streck91, persiste a 
 

iniquidade social e econômica na sua população. Portanto, fala-se, aqui, da igualdade 
 

material, que pressupõe o tratamento desigual para os desiguais, atentando-se para as 
 

necessidades coletivas e individuais, investindo-se prioritariamente onde sobressai a 

diferença. Em termos gerais, merece realce o espaço da iniquidade e não o da igualdade92. 
 

Refletindo sobre o assunto, Escorel afirmou que “assumindo a diversidade da espécie 
 

humana, igualdade e equidade concentram-se nas regras de distribuição e em critérios 
 

comparativos. Daí a igualdade proporcional atribuir partes diferentes a pessoas diferentes, na 

proporção da diferença.”93 O problema, obviamente, encontra-se aí: identificar no processo de 
 

eleição os critérios de distribuição de ações, serviços e insumos em prol da equidade, em uma 
 

análise técnica, destituída da dimensão política. 
 

O princípio da integralidade, por sua vez, surgiu em um contexto necessário para 
 

argumentar que, tanto as ações individuais, quanto as coletivas, eram importantes e 
 

imprescindíveis para a garantia da saúde da população. O autor em tela assinala que tal 
 

princípio pressupõe a garantia do acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e 
 
 
 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos” Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acessado em: 10 dezembro de 2012. 90 MATTA, 
Gustavo Côrrea. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de setembro de 2012. 
91 STRECK, Lenio. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas da Possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em Direito. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 17. 
92 MATTA. Idem. Ibidem. 
93 ESCOREL, Sarah. Os dilemas da equidade em saúde: aspectos conceituais. Organização Pan-Americana da 
Saúde, Brasília, 2001. Disponível em: <www.bvesp.epsjv.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=712>. Acesso 
em: 12 de novembro de 2012. 
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serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os 
 

níveis de complexidade do sistema, que deverá propiciar as condições de atendimento, de 

acordo com as necessidades específicas94. Ele influencia os modelos de gestão e participação 
 

popular, a formulação de políticas, os saberes e as práticas em saúde, bem como estruturando 

a formação de trabalhadores para a saúde95. 

Conforme análise de Mattos96, a integralidade é compreendida nos seguintes sentidos: 
 

1) histórico: ideia de construção de um sistema único de saúde, em contraposição à 
 

dicotomia da gestão da prevenção e da assistência médica no país; 
 

2) epistemológico: saúde como organização de prática em saúde integral; 
 

3) Planejamento em saúde: formulação de políticas pautadas na atenção integral; 
 

4) Relações entre trabalho, educação e saúde: formação e gestão do trabalho em saúde. 
 

Como se pode depreender, o princípio da integralidade trouxe a noção da unicidade do 
 

sistema e da articulação dos diferentes níveis de governo (estadual, municipal e federal) e de 
 

atenção (primário, secundário e terciário) para a organização das políticas em saúde. 
 

Por fim, mas não menos importante, tem-se o princípio da universalidade da saúde, 
 

que garante a todos os cidadãos, sem privilégios ou empecilhos, o acesso aos serviços de 
 

saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema, garantidos por uma 
 

rede de serviços hierarquizada e com tecnologia apropriada para cada nível. É este princípio 
 

que dá base, organiza e dá sentido aos demais princípios e diretrizes do SUS. 
 
 
 

“A universalização, todavia, não quer dizer somente a garantia imediata de acesso às 
ações e aos serviços de saúde. A universalização, diferentemente, coloca o desafio 
de oferta desses serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, todavia, 
enfatizando as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos.”97 

 
 

O referido princípio é estabelecido, principalmente, por meio do artigo 196 da Carta 
 

Magna brasileira, quando determina que saúde é direito de todos e dever do Estado. 
 
 
 
 
94 CARVALHO, Heitor Humberto do Nascimento; PINTO, Márcio Alexandre da Silva. A evolução do direito à 
saúde pública da cidadania brasileira. Pesquisa resultante do Programa de Bolsa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC/UFU/CNPQ) – Projeto: F-010/2008. Disponível em: 
<http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico/article/view/4402>. Acessado em: 10 de dezembro de 
2012. 
95 MATTA, Gustavo Côrrea. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de setembro de 2012. 
96 MATTOS, Rúben Araújo. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 
merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R. & MATTOS, R.A (Orgs.). Os sentidos da integralidade na 
Atenção e no Cuidado à Saúde. Rio de Janeiro: IMS, UERJ, Abrasco, 2001. 
97 Brasil, Ministério da Saúde; Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquistas. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2000. p.30. 
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Rompendo com a tradição previdenciária e meritocrática98 anterior, o cidadão não precisa 
 

realizar qualquer pagamento ou contribuição para usufruir desse direito. 
 

Matta99 ressalta que a história da assistência à saúde pátria e da hegemonia da cultura 
 

do consumo nas sociedades contemporâneas propicia a associação da ideia de universalidade 
 

à gratuidade. Segundo sua interpretação, aquela pressupõe o direito, que torna inadequada 
 

qualquer menção à ideia de pagamento/gratuidade. No Brasil, como é cediço, o direito à 
 

saúde constitui direito social e coletivo, o que, por natureza, exclui exigência de pagamento e 
 

respectiva cobertura do usuário do serviço. 
 

O direito à saúde, tal como disposto na Lei Maior, pressupõe que as condições de 
 

saúde resultam do contexto econômico e social e, portanto, não se reduz à compreensão 
 

biomédica do processo saúde-doença. Nessa perspectiva de análise, além das ações 
 

indispensáveis a um padrão aceitável de saúde, faz-se necessária a implementação de políticas 
 

econômicas e sociais que assegurem a igualdade de condições de acesso aos serviços de saúde 
 

e ao desenvolvimento social, em toda sua abrangência. 
 

Nesse sentido, Cunha100 afirma que a saúde se confunde com o próprio direito à vida e 

Santos101 corrobora, dizendo que “o direito à saúde e, mais do que isso, à própria vida, é tão 
 

transcendente que ultrapassa a validade menor de preceitos jurídicos outros, ainda que 
 

inseridos na própria Carta Magna.” 
 

Essas considerações indicam que os desafios do SUS apresentam-se em duas 
 

vertentes: 1) A universalidade do acesso às ações e serviços de saúde; 2) A universalidade das 
 

condições de vida que possibilitem boas condições de saúde. Os referidos desafios 
 

demonstram que a axiologia subjacente ao projeto do SUS requer a reformulação do setor 
 

saúde e, sobretudo, um projeto de sociedade mais justa, igualitária e democrática. 
 

A universalidade da saúde constitui desdobramento do princípio da universalidade dos 
 

direitos fundamentais, intrinsecamente relacionados com os direitos humanos: direitos 
 

positivos, que visam à manutenção da vida individual e social na sociedade contemporânea. 
 

Ele pressupõe que todas as pessoas possuem um conjunto de direitos: no interior do aparelho 
 
 
 
 
98 MATTA, Gustavo Côrrea. Universalidade. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/uni.html>. Acessado em: 11 de dezembro de 2012. 
99 MATTA, Gustavo Côrrea. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
<http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Acessado em: 10 de setembro de 2012. 
100 CUNHA, João Paulo Pinto; CUNHA, Rosane Evangelista. Sistema único de Saúde: princípios. In: Brasil. 
Ministério da Saúde. Gestão Municipal de Saúde: textos básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001. 
101 SANTOS, Claudia Maria Macedo Perlingeiro, Jurisdicção e Direitos Fundamentais: Controle da Omissão 
do Estado na Concretização do Direito à Saúde. JurisPoiesis, ano 10, n 10. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2010. p.375. 
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estatal nacional e em comunhão com os demais seres humanos, independente de 

nacionalidade102. 
 

Não raro, discussões acerca do universalismo baseiam-se no papel social do Estado no 
 

capitalismo contemporâneo, em consonância com a democracia-liberal na atualidade. A partir 
 

do exposto, Matta indaga: “O Estado deve formular políticas sociais para todos os cidadãos, 
 

ou políticas sociais focalizadas para um conjunto de indivíduos excluídos 

economicamente?”103. 
 

Pelo exposto, percebe-se que a universalidade do direito à saúde oscila entre ações 
 

abrangentes e integrais e ações focalizadas e verticais. Nesse embate, há grupos diferentes de 
 

pensadores, que, de um lado, defendem a ação mínima do Estado nas políticas sociais e a 
 

abertura dos sistemas nacionais de saúde para empresas de seguro-saúde internacionais, 

propiciando sua progressiva privatização104; e de outro, grupos e movimentos 

internacionais105 que defendem a universalidade do direito à saúde em escala global, bem 
 

como a produção estatal e o fornecimento gratuito de medicamentos essenciais a todos 

aqueles que necessitam106. 
 
 

1.3.1 – Direito à saúde e suas prestações originárias e derivadas 
 
 
 

Conforme ressaltado, o direito à saúde apresenta-se no ordenamento jurídico 
 

brasileiro, a partir da Constituição, como direito fundamental social, sendo abrangente a 
 

responsabilidade por garantir sua eficácia e efetividade. O Legislativo e o Executivo, 
 

principalmente, têm, de modo imediato e direto, o dever de concretizar os direitos 
 

fundamentais, propiciando aos brasileiros o gozo e o exercício dos direitos derivados; ou seja, 
 

de “direitos dos cidadãos a uma participação igual nas prestações estaduais concretizadas por 

lei segundo a medida das capacidades existentes.”107 Não se pode olvidar, ainda, da eficácia 
 

direta e imediata do direito fundamental à saúde, frente ao Poder Judiciário, que diante das 
 
 
 
102 Esta ideia remonta à filosofia política do Estado liberal do século XVII e XVIII, que tinha como adeptos 
filósofos como John Locke, Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau e a defesa dos direitos naturais, que não 
dependem de cidadania, fé ou da ação do Estado. 
103 MATTA, Gustavo Côrrea. Universalidade. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/uni.html>. Acessado em: 11 de dezembro de 2012. 
104 MATTOS, Rúben Araújo. Desenvolvendo e ofertando idéias: um estudo sobre a elaboração de propostas 
de políticas de saúde no âmbito do Banco Mundial. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 2000. 
105 Exemplo: Movimento da Saúde dos Povos. 
106 PHM. Asamblea de la salud de los pueblos (ASP). Salud en la era de la globalización: de víctima a 
protagonistas. Documento de discussão preparado pelo grupo de trabalho da Assembléia da saúde dos pobres, 
2000. Disponível em: <http:www.phmovement.org/>. Acessado em: 11 de dezembro de 2012. 
107 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p.479. 
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políticas públicas definidas e implementadas, tem o dever de garantir aos cidadãos os direitos 
 

subjetivos nelas previstos. 
 

Ao debruçar-se sobre o tema, Rios108 afirma: 
 
 
 

“Esta eficácia imediata e direta do direito fundamental à saúde vai mais além para o 
Poder Judiciário: diante de uma política pública definida legislativamente e bem 
executada pela Administração, ele pode ser chamado a definir se o conteúdo jurídico 
do direito à saúde alcança alguma outra prestação positiva, vale dizer, aferir a 
existência de direito decorrente diretamente da Constituição (direito originário à 
prestação de saúde) a alguma prestação de saúde, observadas as condições jurídicas 
e fáticas pertinentes.” 

 
 

De acordo com Canotilho109, a partir da garantia de certos direitos, reconhece-se, 
 

simultaneamente, o dever do Estado na criação dos pressupostos materiais, indispensáveis ao 
 

exercício efetivo desses direitos. Em contrapartida, estabelece-se a faculdade de o cidadão 
 

exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses direitos. Isso, contudo, aponta 
 

para o problema fundamental dos direitos originários a prestações, como é o caso do direito à 
 

saúde: “a garantia da proteção jurídica pressupõe a atuação positiva dos órgãos dos poderes 
 

públicos, o que leva uma significativa parte da doutrina a negar sua configuração como 

verdadeiros direitos.”110 
 

O direito originário à prestação da saúde, portanto, centra-se na possibilidade de 
 

exigibilidade do objeto assegurado pela norma de direito fundamental a partir da aplicação 
 

direta da norma constitucional. Em poucas palavras: trata-se de direito previsto na 
 

Constituição e apto a produzir efeitos, independentemente da interposição legislativa. As 
 

obrigações originárias do direito à saúde envolvem, por exemplo, as políticas de 
 

implementação do SUS, da aplicação mínima dos recursos em saúde e do dever geral de 
 

respeito à saúde. 
 

Ademais, o direito à saúde - diferentemente do direito de liberdade de profissão, 
 

liberdade sindical, dentre outros, que são auto executáveis – apresenta-se como direito a 
 

prestações, portanto, dependente da atividade mediadora dos poderes públicos. Distinto dos 
 

direitos de defesa, que se dirigem a uma obrigação de abstenção por parte dos poderes 
 

públicos, os direitos a prestações exigem atuação do Estado, impondo, além de abster-se de 
 
 
108 RIOS, Roger Raupp. Direito à saúde, universalidade, integralidade e políticas públicas: princípios e 
requesitos em demandas judiciais por medicamentos. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url= 
http%3A%2F%2Fwww.cebes.org.br%2Fmedia%2FFile%2Fdireito%2520sanitrio%2FDireito__sade_universalid 
ade_integralidade.doc&ei=M2PTUPDSNZK29gTToYDwAw&usg=AFQjCNGzNuzMiZdkDt8vIC25zwN8UAz 
h_g&bvm=bv.1355534169,d.eWU>. Acessado em: 12 de dezembro de 2012. 
109 CANOTILHO, José Joaquim Gomes.. Op. cit. p.477. 
110 Idem. Ibidem. 
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intervenção na esfera de liberdade pessoal dos indivíduos, o dever de criar e colocar à 
 

disposição dos cidadãos as condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das 

liberdades fundamentais111. 

Sarlet112 acrescenta que o direito à saúde possui igualmente dimensão defensiva, que 
 

se revela, por exemplo, pelas normas penais de proteção à vida, à integridade física, ao meio 
 

ambiente, à saúde pública, bem como em diversas normas administrativas no campo da 
 

vigilância sanitária, que regulam, desde a produção e comercialização de insumos e produtos, 

até o controle sanitário de fronteiras. Na mesma linha de pensamento, Borges113 reforça que o 
 

caráter eminentemente prestacional do direito social à saúde não exclui seu caráter defensivo, 
 

uma vez que gera para o Estado, além do dever de criar ações que visem proteger, promover e 
 

recuperar a saúde, o compromisso de não prejudicar a saúde de qualquer cidadão. 
 

O entendimento dos direitos sociais como direitos originários, como no que concerne à 
 

proteção à saúde, implica mudança na função dos direitos fundamentais e põe em evidência o 
 

problema de sua efetivação (seja pelo poder Legislativo, muitas vezes, através de 
 

inconstitucionalidade por omissão, seja através do Executivo, com a alocação de recursos e do 
 

Judiciário, com a hermenêutica constitucional e a interpretação da legislação). 
 

Na reflexão de Mânica114, como direito fundamental originário, o direito à saúde 
 

implica o dever estatal de criar os serviços de saúde voltados a sua promoção, proteção e 
 

recuperação. O autor referido acrescenta que a existência de regulamentação 
 

infraconstitucional sobre o tema acarreta que a não prestação de determinados serviços 
 

voltados à garantia do direito à saúde deve ser entendida como restrição ao respectivo direito. 
 

Como sublinhado, no Brasil, o direito à saúde é tratado na Constituição Federal, mas também 
 

na lei 8.080/90, devendo ser compreendido em sua fundamentabilidade originária e derivada, 
 

pois, apesar de disciplinado em nível infraconstitucional, eventuais omissões, contradições, 
 

obscuridades e excessos legislativos dão margem à aplicação direta da normatização 
 

constitucional. 
 
 
 
111 BORGES, Alexandre Walmott; MARINHO, Sérgio Augusto Lima. Direito social à saúde: definição da 
saúde como direito derivado na jurisprudência do STF. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=78b9cab19959e4af>. Acessado em: 12 de dezembro de 2012. 
112 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchitner. Algumas considerações sobre o direito 
fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos de Constituição Federal de 1988. Revista de 
Direito do Consumidor, nº67, 2008, p. 125-172. 
113 BORGES, Alexandre Walmott; MARINHO, Sérgio Augusto Lima. Direito social à saúde: definição da 
saúde como direito derivado na jurisprudência do STF. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=78b9cab19959e4af>. Acessado em: 12 de dezembro de 2012. 
114 MÂNICA, Fernando Borges. Saúde: um direito fundamental social individual. Disponível em: 
<http://fernandomanica.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Sa%C3%BAde-um-direito-fundamental-social-
individual.pdf>. Acessado em: 10 de dezembro de 2012. 
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Na mesma direção, Sarlet leciona: 
 
 
 
 

“Já a efetivação da dimensão prestacional lato sensu do direito à saúde, no que diz 
com a garantia da organização de instituições e procedimentos, parece dependente 
dos atos normativos conformadores, e, portanto, ocorre primordialmente de modo 
derivado, remetendo à discussão em torno dos instrumentos de controle das 
omissões inconstitucionais, em termos de inexistência ou de manifesta insuficiência 
das medidas de concretização do direito à saúde, com destaque para o papel do 
Supremo Tribunal Federal nesta seara (ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção).”115 

 
 
 
 

Em função disso, para o citado pesquisador, é bem mais difícil falar-se em típico 
 

direito subjetivo (originário) a prestações de cunho normativo, à exceção, talvez, dos deveres 
 

de organização e procedimentos necessários à operacionalização do próprio SUS, uma vez 
 

que protegido como garantia institucional fundamental, que se impõe como imperativo de 
 

tutela do Estado. 
 

Conforme análise de Patrícia Werner116, a existência de políticas sociais e econômicas 
 

bem definidas, estabelecidas para gerir o SUS, impede que o projeto seja desconsiderado, sob 
 

pena de abrir espaço à interpretação antagônica à lógica do sistema. Diante disso, para a 
 

autora, superou-se a fase de construção de um direito originário e passou-se à implementação 
 

de um direito derivado, de relevância pública, o qual deve ser gerido de forma descentralizada 
 

e com a participação da comunidade. 
 

O poder público encontra-se vinculado pela eficácia dos direitos fundamentais117. 
 

Assim, a dimensão derivada do direito fundamental configura-se na hipótese em que houve 
 

interposição legislativa que regulamentou seu exercício, dando origem ao direito de exigir e 
 

obter igual participação nas prestações dispostas pelo legislador. 
 

Canotilho entende como direitos derivados às prestações aqueles “direitos dos 
 

cidadãos a uma participação igual nas prestações estaduais concretizadas por lei, segundo a 
 
 
 
115 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchitner. Algumas considerações sobre o direito 
fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos de Constituição Federal de 1988. Revista de 
Direito do Consumidor, nº67, 2008, p. 125-172. 
116 WERNER, Patrícia Ulson Pizarro. O direito social e o direito público subjetivo à saúde: o desafio de 
compreender um direito com duas faces. Rev. Direito Sanit., São Paulo, v. 9, n. 2, out. 2008 . Disponível em 
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
41792008000200007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 dez. 2012. 
117 BORGES, Alexandre Walmott; MARINHO, Sérgio Augusto Lima. Direito social à saúde: definição da 
saúde como direito derivado na jurisprudência do STF. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=78b9cab19959e4af>. Acessado em: 12 de dezembro de 2012. 
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medida das capacidades existentes”118. O pensador português afirma que os direitos derivados 
 

radicam-se subjetivamente, não podendo os poderes públicos eliminar, sem compensação ou 
 

alternativa, o núcleo essencial já realizado desses direitos. 
 

Sarlet119 fortalece esse ponto de vista, quando trata do tema à luz do princípio da 
 

isonomia, em que se determina ao Estado contemplar os cidadãos, ou grupo deles, com 
 

igualitárias prestações, não podendo excluir outros do benefício. Todavia, para o autor, 
 

somente um tratamento desigual de cunho arbitrário (discriminatório), no âmbito de um 
 

sistema prestacional estabelecido poderá dar margem a um direito subjetivo não-autônomo e, 
 

portanto, derivado. 
 

Por conseguinte, a baixa densidade normativa que o direito à saúde encontra na 
 

Constituição Federal, além da subjetividade e indeterminação do conceito de saúde, propicia 
 

dificuldade de avaliar se a distribuição de um remédio, por exemplo, ou a realização de 
 

determinado procedimento cirúrgico está (ou não) abarcado pelo referido direito. 
 

Consequentemente, torna-se complexo admitir a existência de direitos originários a prestações 
 

de saúde, apesar da existência do principio da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, disposto no art.5º, §1º da Constituição Federal120. 

Nesta linha de raciocínio, Ingo Sarlet121 considera possível o reconhecimento, no caso 
 

concreto e a depender das circunstâncias, até mesmo de um direito originário a prestações na 
 

esfera da saúde, o que não significa dizer que tais prestações se darão sob o prisma da 
 

gratuidade absoluta, no sentido de impossibilidade de qualquer tipo de cobrança pelo uso do 
 

sistema público de saúde, já que a Constituição garante o acesso igualitário e universal e não o 
 

acesso gratuito. 
 

Ao intérprete resta a função, portanto, de encontrar meios outros que promovam a 
 

otimização da efetividade dos direitos constitucionais e das políticas existentes. 
 

Majoritariamente, na interpretação do direito à saúde, o Poder Judiciário parece desconsiderar 
 

determinados pontos do direito derivado a prestação e também certos princípios originais, o 

que leva a distorções no reconhecimento do próprio SUS122. 
 
 
 
 
 

118 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p.477. 
119 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.302. 
120 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 
121 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.322 a 323. 
122 Idem. Ibidem. 
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1.3.2 - Titularidade do direito à saúde no plano subjetivo: direito individual ou 
 

coletivo 
 
 
 

Diante da complexidade da problemática do direito à saúde como direito prestacional 
 

de cunho originário e derivado, cumpre identificar sua abrangência e limites, quando 
 

reclamada pelo indivíduo diante o Estado e, principalmente, avaliar se o Poder Público é 
 

responsável por atendimento integral ou por um préstimo restrito. Assim, balizada por suas 
 

dimensões objetiva e subjetiva, a estrutura normativa do direito à saúde requer atenção 
 

especial para a legitimidade ativa na defesa e promoção das prestações pertinentes a este 
 

direito fundamental social, seja na busca de seus efeitos originários, seja na reclamação pelos 
 

direitos derivados. 
 

Cotejando o art.196 da Constituição Federal – que dá corpo ao princípio da 
 

universalidade da saúde – com o art.5º do mesmo diploma legal, constata-se que o caráter da 
 

universalidade da saúde é extensivo a todos e a cada um. 
 

Outra questão, intrinsecamente ligada à titularidade, envolve investigar se o direito à 

saúde tem natureza coletiva ou individual. A respeito, Sarlet123 assinala que a caracterização 
 

do direito à saúde como direito coletivo, ou difuso em certas hipóteses, não afasta a 
 

titularidade individual, visto que, não obstante a relevância dos aspectos ligados à saúde 
 

pública e coletiva, jamais perderá o cunho individual, que o liga à proteção individual da vida, 
 

da integridade física e corporal pessoal, assim como à dignidade da pessoa humana 
 

individualmente considerada em suas particularidades, até mesmo quanto a garantias de 
 

condições que constituam o mínimo existencial. 
 

Segundo o autor, em que pese a possibilidade de conferir prioridade à tutela processual 
 

coletiva no campo da efetivação do direito à saúde não significa que o referido direito possa 
 

ser negado à condição de direito de titularidade individual. No mesmo sentido, o Ministro 
 

Gilmar Ferreira Mendes fez consignar: 
 
 
 

“Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação 
devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. 
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para arcar com o 
aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um 
direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em 
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns 
do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses 
recursos.”124 

 
 

123 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchitner. Op. cit., p. 125-172 
124 BRASIL. Supremo Federal, Suspensão de Tutela Antecipada nº278, Relator Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, decisão proferida em 22 de outubro de 2008. 
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Por sua vez, Eliane Campos125 assinala que o direito à saúde é muito mais que um 
 

direito individual, pois, em muitos casos, assegurar a determinado particular um direito 
 

específico implica, em verdade, propiciar à coletividade a possibilidade jurídica de demandar 
 

este direito, ou a implementação de medidas que o assegurem. Portanto, resta claro que se 
 

tem, de um lado, o direito à saúde que, para sua delimitação, reclama matriz coletiva e, de 
 

outro ângulo, a concessão de direitos que não exclui esfera da subjetividade dos indivíduos. 
 

Mediante análise do texto constitucional, percebe-se que o direito subjetivo social 
 

fundamental à saúde assegura a todos, em princípio, iguais condições de acesso ao sistema 
 

público de saúde e às prestações dispostas pelo Estado, o que significa que este deveria 
 

garantir aos indivíduos a prestação mínima, objetivando promover uma igualdade material de 

oportunidade entre eles. Na interpretação de Eliane Campos126, não se pode admitir que 
 

qualquer indivíduo possa ter um direito subjetivo inquestionável a qualquer prestação que o 
 

Estado venha a oferecer ou de que este cidadão necessitar e, em contrapartida, a recusa de 
 

prestações essenciais à saúde possa representar ao indivíduo necessitado até risco de morte, 
 

unicamente por não possuir recursos para custear o serviço de saúde necessário. 
 

Pelo exposto, ao admitir-se a eficácia direta e imediata do direito à saúde, bem 
 

como suas prestações originárias, não terá como se rejeitar, em tese, hipótese onde o 
 

indivíduo – titular do direito fundamental social – atendidas certas condições e realizada a 
 

ponderação dos princípios e bens constitucionais envolvidos, tenha direito subjetivo definitivo 
 

à prestação fática de determinado medicamento, por exemplo. 
 

Analisando o assunto, Sarlet esclareceu:que 
 
 
 

“A tese segundo a qual direitos sociais não são, em geral, direitos coletivos, mas 
sim, precipuamente direitos humanos e fundamentais referidos à pessoal individual, 
não deve ser compreendida, para espancar qualquer dúvida, como afastando uma 
dimensão coletiva dos direitos sociais ou mesmo com a circunstância de que direitos 
sociais podem ser também direitos coletivos e mesmo, em determinadas 
circunstâncias, difusos, o que se verifica, por exemplo, no caso da conexão entre a 
proteção da saúde e a proteção do ambiente, ou mesmo no caso de políticas de saúde 
voltadas à prevenção e combate de doenças endêmicas.”127 

 
 
 

125 CAMPOS, Eliane Cristina Huffel. Uma análise da titularidade do Direito à saúde no Estado 
Socioambiental e Democrático de Direito. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=h 
ttp%3A%2F%2Fwww.esdm.com.br%2Finclude%255CdownloadSA.asp%3Ffile%3Ddownloads%255CPAPER 
%2520TITULARIDADE%2520semin%25E1rio_652011162738.pdf&ei=sIjTUJWxDIqe9QSW2IC4Bw&usg= 
AFQjCNGUlI4UuA0QE4I5TETuqh82jbJ76w&bvm=bv.1355534169,d.eWU>. Acessado em: 09 de dezembro de 
2012. 
126 Idem. Ibidem. 
127 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.218. 
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Vanice Valle e Carina Gouvêa128 também discorrem sobre a titularidade do direito 
 

subjetivo à saúde, afirmando que essa especificação deve ocorrer no âmbito da materialidade 
 

da vontade coletiva, pois é na esfera pública – e não na estatal – que deverão ser estabelecidas 
 

as relações dialógicas, que podem servir de base para as decisões políticas de prioridades. No 
 

entendimento das mencionadas pesquisadoras, no direito à saúde o predomínio da tutela 
 

individual sobre a coletiva determina escolhas alocativas que não necessariamente se 
 

harmonizam com o princípio da universalidade da saúde, constitucionalmente previsto. 
 

O que se sustenta é que não se pode dissociar de um direito social – em que pese 
 

sua projeção na esfera individual – a premissa de que ele é afirmado como conquista da 
 

sociedade e não pode ser assegurado sem a perspectiva de que a aludida prestação é de ser, 

em tese, universalizável129. 
 

Ademais, as implicações da prevalência da ótica individual envolve, ainda, 
 

desdobramentos no campo da isonomia, já que se passaria a contar com um direito à saúde 
 

judicialmente assegurado e, por conseguinte, de alcance distinto daquele cogitado pelo SUS. 
 

O sentido do princípio da universalidade, portanto, encontra limites fronteiriços 
 

entre a dimensão subjetiva, individual e coletiva do direito à saúde e a dimensão objetiva da 

saúde como dever da sociedade e do Estado130. 
 

Vanice Valle discorre sobre a efetividade do direito à saúde e sua subjetividade 
 

individual, nos seguintes termos: 
 
 
 

“A questão primária, portanto, hoje, em sede de efetividade do direito à saúde – e da 
sua consequência garantia pela via da função administrativa ou mesmo do controle 
judicial – parece residir não no modo de alocação de recursos, mas antes na 
identificação do procedimento adequado à promoção da compatibilização entre 
subjetividade individual na definição do que seja saúde e das prestações que ela 
reclame, e a necessidade de sua oferta em caráter universal, normalmente orientada 
por parâmetros pretensamente mais objetivos, que expressam a política pública 
aplicável à patologia ou ao comportamento com implicações no campo da saúde.”131 

 
 
128 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
129 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Direitos sociais e jurisdição: riscos do viver jurisdicional de um modelo 
teórico inacabado. In: Renata Braga Klevenhusen (Org.). Direito Público & Evolução Social – 2ª série. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 309-328. 
130 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Audiência Pública: saúde. Brasília: Secretaria de Documentação, 
Coordenação de Jurisprudência, 2009. p.75. 
131 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
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Boaventura Souza Santos132, finalizando, defende a necessidade de conscientização 
 

e envolvimento de toda a sociedade para possível solução ao caso, requisitos essenciais à 
 

concepção que irá abarcar o verdadeiro sentido de universalidade do direito fundamental à 
 

saúde, pois vai garantir as consequências políticas e naturalmente teóricas aptas a criar uma 
 

nova consciência de dignidade humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 SANTOS, Boaventura Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: 
Boitempo, 2007. p.41. 
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II - A INDETERMINAÇÃO DOS CONCEITOS DE SAÚDE E DOENÇA E 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO PATOLÓGICO NA MEDICALIZAÇÃO 

DA VIDA 

 
 
 
 

Após breve análise da evolução do reconhecimento dos direitos fundamentais em 
 

termos gerais, com ênfase à saúde, suas perspectivas originárias e derivadas e sua titularidade 
 

individual ou coletiva, é pertinente discorrer sobre a ambiguidade do conceito saúde e, 
 

consequentemente, doença, sob a premissa de que se trata de fenômenos complexos, distintos, 
 

embora intrinsecamente relacionados. 
 

Como se pretende trazer à evidencia, saúde e doença, além experiências restritas ao 
 

âmbito biológico, têm raízes plantadas na estrutura e funcionamento da sociedade. 
 

Certamente por isso, as vivências de saúde ou de doença influenciam os relacionamentos 
 

interpessoais, as rotinas do cotidiano, as representações e auto-percepções. Nessa vertente, 
 

vêm à tona as particularidades e indeterminações subjacentes a diferentes visões de saúde e 
 

doença, expostas em síntese no desenvolver do capítulo. 
 
 
 

2.1 Determinantes sociais e culturais nas representações sobre saúde e doença 
 
 
 

Ao refletir sobre o tema, um fator é determinante: a doença (e não a saúde) é auto-

objetivante; implica a ausência, a lacuna, para não dizer o importuno133. A doença é aquilo 
 

que entra e sai da vida do homem e se impõe como algo perturbador e perigoso, com o qual é 

forçoso lidar e suportar134. “A doença entra e sai do homem como por uma porta”135. 
 

Nessa linha de entendimento, pode-se conceber a doença como anormalidade/distúrbio 
 

no sistema biológico, portanto, distinta daquela que se traduz mediante estados alterados de 
 

bem-estar e do funcionamento social, ou como experiência subjetiva de mal-estar, que não 
 
 
 
 
 
 
 

133 GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Trad. Antônio Luz Costa. Petropólis: Editora Vozes, 
2006. p. 112. Traduzido de Über die Verborgenheit der Gesundheit. 
134 Idem. Ibidem. p. 110. 
135 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Trad. Maria Thereza Redig de Carvalho Barrocas. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 12. Traduzido de Le Normal et Le pathologique. 
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equivale ao rótulo dos especialistas (estes já possuem um catálogo de “doenças” reconhecidas 

pela ciência oficial de cada época)136. 
 

Por sua vez, a medicina é uma ciência histórico-social, que concebe os indivíduos 
 

como sadios ou doentes, tanto sob o ângulo dos corpos biológicos, como dos corpos sociais, 
 

portanto, inseridos em determinado contexto, em determinada classe ou grupo social, o que 
 

propicia participação específica nas relações sociais. Assim, a enfermidade não é apenas 
 

fenômeno natural e técnico, vez que se encontra impregnada de aspectos de natureza social, 
 

política e cultural. 
 

Stepke137 afirma que em relação às doenças existem pelo menos quatro formas básicas 
 

em cuja definição intervém a opinião dos outros, do doente e do agente especializado do 
 

sistema de saúde. A primeira, segundo o autor, implica a doença aguda, que envolve, além da 
 

duração, o momento inesperado de surgimento, impossibilitando o indivíduo de desempenhar 
 

funções habituais. Já a segunda, denominada como cotidiana, abrange aquelas usualmente 
 

menosprezadas por serem, supostamente, habituais, comuns e não mobilizarem tanto a 

atenção das pessoas138. A doença catastrófica e súbita, diferentemente, é intrinsecamente 
 

relacionada com a dependência aos especialistas, pois implica ameaça à vida. Por fim, tem-se 
 

a doença crônica, a qual depende do homem e tem como características principais a 

globalidade e a irreversibilidade; no máximo uma reabilitação139. 
 

Como todo transtorno, a doença manifesta-se em três âmbitos, os quais procedem de 
 

observadores distintos que atribuem significados diferentes a cada sinal ou sintoma: o da 

experiência subjetiva (sentir-se transtornado ou doente)140, o da avaliação social (ser 

considerado doente ou alterado)141 e o da ciência médica oficial (ter uma doença ou um 

transtorno definidos num catálogo “oficial”)142,143. 
 
 
 
 

136 Para STEPKE, todo sistema de cuidado de saúde deve ser estudado em seus pólos humanos: o interno e o 
externo. Este é o da sociedade em geral, que utiliza as instituições para satisfazer suas necessidades e demandas, 
enquanto que aquele é o dos especialistas, que usam de modo distinto as mesmas instituições, pois servem a suas 
necessidades e demandas pessoais. 
137 STEPKE, Fernando Lolas. Muito além do corpo: a construção narrativa da saúde. 1 ed. São 
Paulo:Loyola, 2006. 
138 No caso, as pessoas acreditam que não sofrerão danos e, por isso, satisfazem-se com a medicação e 
diagnóstico de qualquer um, independente de sua qualificação e profissão. 
139 Stepke afirma que a volta dessas pessoas com doença crônica à sociedade se dá por meio de “próteses 
sociais”, que compensam o dano e a incapacidade. 
140 Em inglês esta dimensão subjetiva é conhecida como illness. 
141 Aqui, as pessoas que não são especialistas têm algo a dizer sobre o caso. Conhecida, em inglês, como 
sickness. 
142 STEPKE, Fernando Lolas. Op. cit. p. 115. 
143 É a referência ao empiricamente comprovado, demonstrando-se de acordo com o que prescrevem as normas. 
Conhecido, em inglês, como disease. 
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Classicamente144, postula-se a necessidade do equilíbrio entre a doença (disease) e 
 

enfermidade (illness) para ajudar o paciente na sua realidade; ou seja, no seu “estar doente” 
 

(sickness). Porém, na sociedade atual, prevalece a personalização da doença. 
 

Tratando do tema, Blasco145     afirma que a personalização da doença abarca 
 

prioritariamente a reflexão antropológica e filosófica, em complemento à dimensão 
 

meramente cientifica. Segundo esse pensador, adotam-se conceitos de filosofia do homem, 
 

para o estudo da doença, do paciente e, como consequência, do papel do médico. Nessa 
 

vertente, o autor em comento critica sob a premissa de que: 
 
 
 

“Médicos e pesquisadores correm o risco de, por trabalharem com as estatísticas e as 
patologias, esquecer que a patologia não existe ‘em si’, mas par dizê-lo de modo 
gráfico, ‘mora de aluguel’ numa pessoa, cuja importância e unicidade são totais e 
absolutas. A doença se dá sempre em alguém, reveste-se da personalidade do sujeito 
doente. Os tratados de medicina são uma ‘abstração’ da realidade, justo modo de 
proceder na análise daquilo que se refere à espécie. Cabe ao médico ter presente que 
as patologias com as quais se depara, são patologias ‘encarnadas’ em alguém que 
tem personalidade concreta e de quem tem que cuidar.” 

 
 
 

Nesse passo, no conceito de doença, estar saudável não representa definição padrão, 
 

eis que constitui de uma indeterminação perante a subjetividade que o envolve. 
 

Por seu turno, Kress afirmou que, desde a história da medicina e cultura, não houve 
 

certeza absoluta das definições de “saúde” e “doença”, pois ambas estão impregnadas de 
 

relatividade, dinamismo e sujeitos a transformações culturais, que dependem do ponto de 
 

vista do contemplador ou do envolvido. 
 

Eis porque saúde e doença não têm conceitos unânimes, universais e imutáveis. Como 
 

se sabe, o “estar saudável” de hoje não significa o mesmo “estar saudável” de dez anos atrás. 
 

Da mesma maneira, o “estar doente” para o povo brasileiro, difere do “estar doente” do que se 
 

entende na Ásia. Na mesma linha de pensamento, populações situadas na base da pirâmide 
 

social têm um conceito de saúde diverso das pessoas da elite, que dispõe de recursos a tipos 
 

distintos de tratamentos, medicamentos e informações de prevenção. Soma-se a isso o fato 
 

de, conforme acima explicitado, saúde e doença serem conceitos subjetivos, intrinsecamente 
 

relacionados ao ser de cada um. Mesmo numa visão de saúde restrita ao âmbito do biológico, 
 

a expressão dos sintomas pelo indivíduo, do que sente, do que percebe como manifestação em 
 
 
 
144     KLEINMAN A, EISENBERG L, GOOD B. Culture, Ilness, and Care. Clinical Lessons from 
Anthropologic and Cross-Cultural Research. Ann Int Med. 1978; 88:251-258. 
145 BLASCO, Pablo Gonzáles. Humanizando a medicina. Uma metodologia com o cinema. São Paulo: Centro 
Universitário São Camilo, 2011. 
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si, estará, sempre, carregada da sua subjetividade, da sua forma de perceber e sentir que é ou 

pode ser diferente do que é sentido e percebido por outro indivíduo.146 
 

Em coerência, assim como o conceito de doença, a noção de saúde não admite valores 
 

ou padrões, transferidos ao caso singular com base em experiências médias. Saúde reflete um 
 

estado da adequação interna e da conformidade com si próprio, que não pode ser superado por 
 

qualquer outro controle. 
 

Como parece bem explicitado, saúde não tem a mesma conotação para todas as 
 

pessoas, eis que depende da época, do lugar, da classe social, de valores individuais, de 
 

concepções científicas, religiosas, filosóficas. “A saúde é um fenômeno axiológico e 

cultural.”147 Admitindo-se esse pressuposto, faz sentido perguntar: 
 
 
 

“‘Você se sente doente?’ No entanto, seria quase que ridículo se alguém 
perguntasse: ‘Você se sente com saúde?’ É que saúde não é, de maneira alguma, um 
sentir-se, mas é estar-aí, estar-no-mundo, estar-com-pessoas, sentir-se ativa e 
prazerosamente satisfeito com as próprias tarefas da vida.”148 

 
 
 

Ao buscar o entendimento de saúde, Wanda Horta afirmou: “ter saúde é estar em 

equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço149.” Este conceito, todavia, por ter sido proferido há 
 

anos – 1979 – dissocia-se da relação estabelecida entre o conceito de saúde e de sociedade, 
 

fundamental nos dias atuais, conforme se demonstrará ao longo deste trabalho. 
 

Por seu turno, Dejours observa que a saúde não provém de fora das pessoas, não 
 

sendo, portanto, “assunto dos outros, não é assunto de uma instância, não sendo também 

assunto do Estado ou dos médicos, pois não se trata de desafio proveniente do exterior.”150 
 

Na percepção de movimento do homem no mundo e, também, da sua saúde como 
 

estado instável, para Dejours (1986), a saúde seria, antes de tudo, compromisso do homem 
 

com a sua realidade, os quais não são nem duradouros e nem permanentes, mas se modificam, 
 

são conquistados e reconquistados, defendidos, ganhos ou perdidos. 
 

Todavia, não é apenas pelo seu caráter subjetivo que o conceito de saúde apresenta-se 
 

indeterminado. A medicina moderna propicia profundas modificações no cotidiano de saúde 
 
 
 

146 LUNARDI, Valéria Lerch. Problematizando conceitos de saúde, a partir do tema da governabilidade 
dos sujeitos. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v.20, n.1, p.28, jan. 1999. 
147 GRACIA, Diego. Pensar a bioética. Metas e desafios. Trad. de Carlos Alberto Bárbaro, São Paulo: Centro 
Universitário São Camilo – Loyola, 2010. Titulo original: Como arqueiros al blanco: estúdios de bioética. p.87. 
148 GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Trad. Antônio Luz Costa. Petropólis: Editora Vozes, 
2006. p. 118. Traduzido de Über die Verborgenheit der Gesundheit. 
149 HORTA, W. A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU: EDUSP, 1979. p.29. 
150 DEJOURS, C. Por um novo conceito de saúde. São Paulo: Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. V. 14, 
n.54, p.11, abr/jun. 1986. 
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(e consequentemente doença) já que, nos dias atuais, realizam-se mudanças de paradigmas 
 

que ocasionam alterações fundamentais e radicais na interpretação de seus conceitos. Kress, 
 

diante disso, afirmou: 
 
 
 

“O novo impulso da medicalização de hoje que a biomedicina traz consigo gera uma 
outra compreensão de saúde e doença. Em vez de tratamentos pós-enfermidade e 
cura, futuramente serão colocadas em primeiro plano as predições, a previsão, assim 
como a prevenção e a precaução de doenças.”151 

 
 
 

Sobre o assunto, Stepke152 afirmou que “a saúde é ‘construída’ de diversas maneiras 
 

pelas ciências biomédicas, pelos que padecem doenças, por amigos e parentes dos doentes, 
 

por esquimós, por árabes ou malaios. Há tantas saúdes quantas são as linguagens e 
 

perspectivas de construção.” Contemplando-se, pois, tantos conceitos e pessoas envolvidas, 
 

não raro, o dilema resolve-se de acordo com valores, conceitos e atitudes dominantes em cada 
 

época ou lugar (pelo ponto de vista do campo teórico). 
 
 
 

2.2 - A Saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
 
 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi criada em meados do século XIX, após a 
 

Primeira Guerra Mundial, quando a Sociedade das Nações instituiu seu comitê de higiene. A 
 

OMS tem como missão melhorar o nível de saúde nas mais variadas nações, objetivando, 
 

primordialmente, que todos os povos possam gozar de seu máximo. 
 

Todavia, foi em 22 de julho de 1946 que foram redigidos os primeiros estatutos da 
 

OMS, em reunião organizada pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
 

Unidas (ONU). A definição mais difundida e utilizada – e também muito criticada – de saúde 
 

é a encontrada no Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS): 
 

“saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade.”153 
 

Como sublinhado, a OMS foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial quando, 
 

entre outras preocupações, destacaram-se as dimensões positivas da saúde, incluindo 
 

alimentação, atividade física, saneamento básico. A inclusão do “completo bem-estar físico, 
 

mental e social” ao conceito de saúde veio, portanto, de uma preocupação com as 
 
 

151 KRESS, Hartmut. Ética médica. Trad. Hedda Malina, São Paulo: Edições Loyola. 2008. Traduzido de 
Medizinische Ethik – Kulturelle Grundlagen und ethische Wertkonflikte heutiger Medizin. p.84. 
152 STEPKE, Fernando Lolas. Op. cit. p.27. 
153 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Documentos básicos. 26.ed. Ginebra: OMS, 1946. 
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consequências do pós-guerra e do otimismo e esperança em uma paz mundial. Neste 
 

momento, vigia o Welfare State (Estado de bem-estar) o que, por óbvio, influenciou a 
 

definição de saúde disposta pela OMS. Vislumbra-se, a partir daí, como pioneirismo na 
 

formulação da OMS o enfoque do ser humano em sua unidade mental, física e psíquica, em 
 

que a interpretação de saúde e de doença não é determinada isoladamente pelo estado 

físico154. 
 

Durante a década de 1960, um grande debate mundial realçou a determinação 
 

econômica e social da saúde, propiciando a emergência de abordagem positiva neste campo, 
 

que superou a orientação centrada no controle da enfermidade. 
 

Frente ao novo paradigma, em 1978, a OMS e a UNICEF155 organizaram a 
 

Conferência de Alma-Ata, com a presença de 134 países e 67 organismos internacionais, os 
 

quais subscreveram a proposta de Saúde Para Todos no Ano de 2000 e a estratégia de 
 

Atenção Primária da Saúde. Esta alcançou destaque na Primeira Conferência Internacional 
 

sobre Promoção da Saúde, em 1986, com a promulgação da Carta de Ottawa, enriquecida com 
 

a série de declarações internacionais periodicamente formuladas nas Conferências realizadas 

sobre o tema156. 
 

Na Conferência de Alma-Ata, considerou-se a saúde não apenas como ausência de 
 

doença ou enfermidade, eis que deveria abarcar completo estado de bem-estar físico, mental e 

social, direito humano e fundamental157, o que explicitou a necessidade de ação urgente dos 
 

governos para promoverem a saúde para todos. 
 
 
 
 

154 KRESS, Hartmut. Ética médica. Trad. Hedda Malina, São Paulo: Edições Loyola. 2008. Traduzido de 
Medizinische Ethik – Kulturelle Grundlagen und ethische Wertkonflikte heutiger Medizin. 
155 The United Nation Children’s Fund. 
156 Exemplos: Declaração de Adelaide (Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde – 
Austrália, 1988); Declaração de Sundsvall (Terceira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde -
1991); Declaração de Santa Fé de Bogotá (Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde – 
Colômbia,1992); Declaração de Jacarta ( Quarta Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde – 
Indonésia, 1997); Rede de Megapaíses ( Rede de Megapaíses para a Promoção da Saúde – Suíça, 1998); 
Declaração do México ( Quinta Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde – México, 2000); dentre 
outras. 
157 Declaração de Alma-Ata (disposto por ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Declaração de Alma-
Ata. URSS: OMS, 1978.): “A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma-
Ata aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e oito, expressando a necessidade de ação 
urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento e da 
comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo, formulou a seguinte declaração: 
I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente 
a ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano 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, além do setor saúde. 
II) A chocante desigualdade existente no estado de saúde dos povos, particularmente entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, é política, social e economicamente 
inaceitável e constitui, por isso, objeto da preocupação comum de todos os países. 
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Decorre daí a tese de que toda e cada pessoa tem o direito humano ou fundamental à 

saúde158. 
 

Apesar dessa evolução, a proposição apontava para nova concepção de promoção da 
 

saúde, valorizando-a como componente central do desenvolvimento humano, ressaltando os 

fatores necessários para assegurar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social159. 

Gracia160 afirma que do conceito de saúde disposto pela OMS resulta a premência de 
 

acrescentar “a medicina do bem-estar” à correlação entre a economia neocapitalista, a 
 

sociedade de consumo, a ordem política do Estado de bem-estar (Welfare State) e a ética 
 

utilitarista. Saúde, para ele, tem o significado de bem-estar. 
 

Apesar dos avanços conquistados, o conceito formulado pela OMS e ratificado pela 
 

Conferência da Alma-Ata tem sido alvo de inúmeras críticas. De pronto, insta sublinhar que 
 

“bem-estar” é conceito subjetivo, que varia entre pessoas, lugares e épocas. Por exemplo, o 
 

consumo de cigarro pode propiciar “bem-estar psicológico” a alguns fumantes, ao passo que 
 

provoca repulsa aos não fumantes. 
 

A reflexão sobre esse singelo exemplo deixa claro que a indeterminação e 
 

subjetividade quanto à sensação de “bem-estar” pode gerar divergências, mesmo em um país 
 

como o Brasil, marcado historicamente por comprovada diversidade sociocultural e crônica 
 

discriminação social. Nessa linha de pensamento, a saúde, ou melhor, o “bem-estar” 
 

almejado por uma população ribeirinha, que sequer tem acesso a serviços essenciais, como 
 

saneamento básico, seria da mesma ordem do “bem-estar” desejado por uma família situada 
 

no ápice da pirâmide demográfica, que dispõe de recursos financeiros, médicos, tecnológicos 
 

infinitamente superiores ao primeiro grupo? A esse respeito, é pertinente refletir sobre as 
 

questões expostas a seguir: 
 
 
 

“para sujeitos com situações de vida semelhantes, necessariamente, o bem estar de 
cada um representa o mesmo estado de bem-estar de todos? E para sujeitos, com 
situações de vida muito diferentes, o estado de bem-estar de cada um significa o 

 
 
III) O desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica internacional é de importância 
fundamental para a mais plena realização da meta de Saúde para Todos no Ano 2000 e para a redução da lacuna 
existente entre o estado de saúde dos países em desenvolvimento e o dos desenvolvidos. A promoção e proteção 
da saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e social e contribui para a melhor 
qualidade de vida e para a paz mundial. (...)”. 
158 No estatuto da OMS consta: “Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos 
direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição 
econômica ou social. (...) Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público são de 
importância para a melhoria da saúde dos povos. Os governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, 
só podendo fazer jus a esses compromissos por meio de medidas sanitárias e sociais adequadas”. 
159 FERREIRA, José Roberto. BUSS, Paulo Marchiori. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/declaracoesecarta_portugues.pdf . p.4 
160 GRACIA, Diego. Op. cit. p.70. 
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mesmo estado de bem-estar? Uma mesma situação de doença compromete, de modo 
semelhante, o estado de bem-estar de diferentes indivíduos?”161 

 
 
 

Eis porque uma das críticas à definição de saúde (da OMS) como estado completo de 
 

bem-estar é de que, nessa linha interpretativa, a saúde torna-se algo tão abrangente, tão amplo, 
 

que não ultrapassa o plano da retórica e, portanto, humanamente, inatingível. 
 

Ao tratar do tema, Stepke afirmou: 
 
 
 

“Vale advertir que a total bem-aventurança da definição de saúde da OMS, esse 
estado de pleno bem-estar para além da ausência de doença, não é terreno, mas 
celestial. O que a OMS define não é a saúde, mas a felicidade, o paraíso. Não 
estranha que essa definição induza a acreditar que a saúde seja algo estático e 
pretenda preservá-la como uma bola de cristal: intacta. O “silencio orgânico” que 
caracteriza o estado de saúde nunca é absoluto: é sempre relativo a uma 
circunstância, a uma pessoa, a uma sociedade.”162 

 
 
 
 

Por sua vez, Caponi ressaltou que tal conceito é alheio a qualquer padronização e a 

qualquer determinação fixa e pré-estabelecida163. Todavia, sua maior crítica – que vai além 
 

do caráter retórico e da subjetividade abordados até aqui – refere-se à possibilidade de a 
 

conceituação de saúde ser politicamente utilizada para legitimar estratégias de controle e de 

exclusão do que alguém pode considerar como indesejável e perigoso164. Em outras palavras: 
 

a afirmação do bem-estar como valor desejável, seja físico, psicológico ou social, explicita 
 

que tudo o que é reconhecido como positivo na sociedade, como gerador da sensação e do 
 

sentimento de bem-estar, passa a poder fazer parte do âmbito da saúde, como: 
 
 
 

“a laboriosidade, a convivência social, a vida familiar, o controle dos excessos, 
caracterizando, ao contrário, como um desvalor, como o seu reverso patológico, 
tudo o que se apresenta como negativo, perigoso, indesejável, ou que é reconhecido 
como maléfico.”165 

 
 
 
 

Neste sentido, é elucidativa a seguinte observação de Léo Pessini: 
 
 
 

“A utilização crescente do conceito de bem-estar (welness) é revelador. Pressupõe 
que estar bem não é um estado normal ou natural. Bem-estar é algo que devemos 
procurar, algo a ser alcançado somente através de inúmeros tratamentos 

 
 
161 LUNARDI, Valéria Lerch. Op. cit. p. 28. 
162 STEPKE, Fernando Lolas. Op. cit. p. 113. 
163 CAPONI, S. A propósito del concepto de salud. Florianópolis: UFSC, 1997. p. 2. 
164 Idem. Ibidem. p. 4. 
165 LUNARDI, Valéria Lerch. Op. cit p. 28. 
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especializados de todo o tipo. Chegamos, então, à conclusão de que toda pessoa sã, 
saudável, é, no fundo, um doente mal diagnosticado.”166 

 
 
 

Ademais, o ambíguo conceito de saúde, tal como definido pela OMS - somado ao 
 

status de direito humano fundamental, estabelecido pela Conferência de Alma-Ata - pode 
 

propiciar excesso de demandas judiciais relativas à área da saúde, em que pessoas cobram do 
 

Estado desde pedidos de medicamentos e internações, tratamentos psicológicos a pedidos 
 

esdrúxulos, como botox para se evitar o envelhecimento, até intervenções cirúrgicas estéticas 
 

– tudo sob o fundamento da busca do bem-estar individual. 

A esse respeito, Maurício Calda Lopes167 descreveu: 
 
 

“Ora, mesmo à reflexão a respeito desse bem-estar compatível com a dignidade da 
pessoa, precede a que diz respeito ao que seria do próprio direito à vida para os 
despossuídos, se o Estado não lhes prestasse assistência médica no mínimo 
necessário que fosse à respectiva manutenção, que a Constituição brasileira às 
expressas elegeu como prioridade absoluta desde a vida intra-uterina, ao reconhecer 
primazia à assistência materno-infantil.” 

 
 

Sob esse ângulo de análise, a judicialização da saúde propicia o risco de atrasar o 
 

julgamento de outras causas - muitas urgentes - inchando o judiciário com demandas sem 
 

fundamentos, apoiadas, sempre, na subjetividade do que seja saúde. 
 

Seja, contudo, por seu caráter retórico, pela subjetividade intrínseca ao conceito de 
 

“bem-estar” ou pela preocupação apontada por Caponi – possibilidade de legitimação de 
 

controles de exclusão - o fato é que o conceito de saúde definido pela Organização Mundial 
 

de Saúde, somado à indeterminação e variedade do seu entendimento geral - possibilita e 
 

estimula a construção social de patologias – situações que antes não eram consideradas como 
 

doenças, hoje são – e, consequentemente, a existência de exacerbada medicalização da vida - 
 

fenômeno utilizado indiscriminadamente em tratamentos à base de medicamentos, apenas no 
 

intuito de alcançar a cura daquela “patologia”, sem, entretanto, obrigatória e necessariamente, 
 

alcançarem tal intento – cortando o “mal pela raiz”. 
 
 
 

2.3 - A medicalização da vida e a construção social das patologias 
 
 
 
 
 
 
 
166 PESSINI, Léo. Bioética: Um Grito por dignidade de Viver. 3ª ed. São Paulo: Paulinas, 2008, p.89 
167 LOPES, Maurício Caldas. Judicialização da Saúde. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p.47 
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Assim como os conceitos de saúde e de doença abordados supra, determinar o que é 
 

patológico também constitui tarefa espinhosa, eivada, muitas vezes, de subjetividade. 
 

Todavia, admitir a premissa de que o corpo humano envolve um conjunto de reações 
 

biofísicas e bioquímicas implica a consequência de reconhecer a existência de “saúde”, 
 

quando tais reações ocorram “corretamente”; isto é, concorrendo para a manutenção da vida. 
 

Qualquer desvio, físico ou químico, que fuja da finalidade de preservação da vida, denota 
 

patologia. 
 

Na verdade, o parâmetro de patológico está intimamente ligado com o de normalidade 
 

e, por isso, envolve o caráter subjetivo mencionado acima. Dizendo de outra forma: o normal, 
 

para um indivíduo, pode ser representado como patológico por outro. Ressalta-se, contudo, 
 

que o anormal, por si só, não é necessariamente patológico. Diversidade não é doença. O que 
 

é patológico implica em pathos; ou seja, a percepção e sentimento de contrariedade, de vida 
 

contrariada; não raro causando sentimento de impotência e sofrimento. Como alertou 
 

Canguilhem: “A anomalia, enquanto não desencadear uma incidência funcional 
 

experimentada pelo indivíduo e para o indivíduo, ou é ignorada, ou trata-se de uma variedade 

indiferente, ou é uma irregularidade insignificante.”168 
 

O patológico, portanto, não pode ser estabelecido mediante comparação do indivíduo 
 

com os outros; mas da avaliação do indivíduo em sua evolução, ou entre o que ele consegue 

fazer em determinada situação e é incapaz de fazer em outra. Canguilhem169 ilustrou muito 
 

bem essa circunstância ao exemplificar com uma mulher que só descobriu que tinha 
 

hipotensão, quando a levaram para passar férias na montanha. Como ninguém é obrigado a 
 

viver nas montanhas, ela só veria nisso um problema se tivesse que enfrentar a inevitabilidade 
 

de viver naquele meio. 
 

No caso em tela, é evidente que a personagem deparou-se com uma limitação de seu 
 

organismo: uma flutuação do meio revelou incapacidade até então desconhecida. Tal forma 
 

de vida é patológica, no entendimento de Canguilhem, por não possuir recursos para lidar 
 

com tais transformações. 
 

Como exposto, os limites entre o normal e o patológico são imprecisos, considerando- 
 

se vários indivíduos simultaneamente; porém, podem ser precisos ao se considerar, 
 

sucessivamente, um mesmo indivíduo. 
 

Reforçando tal entendimento, Lunardi afirmou: 
 
 
 
168 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Trad. Maria Thereza Redig de Carvalho Barrocas. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 103. Traduzido de Le Normal et Le pathologique. 
169 Idem. Ibidem. p. 71. 
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“Daí a importância de que o próprio homem avalie as mudanças e as transformações 
que sofre, pois é ele que percebe as consequências de tais alterações ao não 
conseguir, por exemplo, desempenhar papéis ou realizar tarefas frente à situação 
vivida.”170 

 
 
 
 

A rigor, a diversidade de representação do que seja patológico mantém relação com 
 

um fenômeno pouco discutido por estudiosos do Direito - a construção social do patológico - 
 

que traz a lume situações que, no passado, não eram consideradas anormais ou doenças, hoje 
 

assim o são. Isso ocorre por uma série de fatores, tais como: desenvolvimento científico e 
 

tecnológico, pressão da sociedade, maior presença da medicina na vida das pessoas, 
 

ampliação ao acesso às informações sobre doenças no contexto da sociedade de informação, 
 

pressão dos laboratórios, dentre outros. 
 

Exemplo clássico da construção social do patológico é a não aceitação, principalmente 
 

pelas mulheres, do envelhecimento e, consequentemente, das mudanças corporais com o 
 

avançar da idade. Nessa vertente, tornam-se inaceitáveis as rugas, os cabelos brancos e outros 
 

sinais do envelhecimento no corpo. Como é cediço, na vida contemporânea, é evidente o 
 

apelo e cobrança sem limites à beleza e juventude. Essa tendência traz sérias consequências 
 

para a saúde do ser humano, como uso de quaisquer meios para combater a obesidade, com 
 

reflexos no aumento do índice de anorexia; a procura por cirurgias plásticas e outros 
 

procedimentos eletivos (botox, laser), propiciando, portanto, o excesso da medicalização da 
 

vida, conforme abaixo se discorrerá. 
 

Como ressaltado e segundo Stepke171, as teorias que decidem o que é doença e o que é 
 

simples transtorno dependem da época, de um observador, de uma cultura. Trata-se, em 
 

termos mais simples, de construções sociais. Na mesma linha de reflexão, Conrad afirmou 
 

que o maior poder de controle social vem da autoridade para definir certos comportamentos, 

pessoas e coisas.172 Por seu turno, Foucault denunciou que: 
 
 

“O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 
no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 
corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política.”173 

 
 
170 LUNARDI, Valéria Lerch. Op. cit. p. 36. 
171 STEPKE, Fernando Lolas. Op. cit. p. 114. 172 CONRAD, Peter. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology, Vol. 18 (1992), p. 
 

217. 173 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
 

2008.p. 80. 
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Além da pressão social e ideológica no sentido de parecer belo, magro, jovem, as 
 

exigências devem-se, também, ao avanço da ciência. Tratando do assunto, Gadamer174 
 

elucidou que: 
 
 
 

“Nós vivemos em um meio ambiente cada vez mais transformado pela ciência, um 
meio o qual quase já não ousamos mais chamar de natureza; ao mesmo tempo em 
que temos de viver em uma sociedade modelada pela cultural científica da era 
moderna. 

 
 

Nesse movimento socialmente reconhecido de busca da perfeição, da felicidade e de 
 

“bem-estar” - para ter “saúde” - as pessoas, cada vez mais, recorrem a medicamentos - nem 
 

sempre os indicados para o real tratamento do caso - gerando o fenômeno conhecido como 

medicalização da vida. Conforme análise de Dworkin175, a religião pode fazer os homens 
 

bons, o trabalho pode satisfazer suas ambições, mas é a medicina – e não a vida – que garante 
 

a sua felicidade. 
 

A medicalização, como sugerido, envolve um processo por meio do qual problemas 
 

não médicos passam a ser definidos como doença ou distúrbios similares. Analisando o tema, 

Zola176 definiu a medicalização como processo pelo qual a vida cotidiana tende a ficar sob o 

domínio, influência e supervisão médica. Já Leo Pessini177 entende que o processo de 
 

medicalização tende a reinterpretar problemas existenciais do dia-a-dia como problemas de 
 

saúde, afetos à interferência médica. Como exemplo, indicou a timidez, que hoje começa a 
 

ser tratada como fobia social. 
 

Conforme tradução livre da interpretação de Conrad178, o termo medicalização tem 
 

sido utilizado frequentemente no contexto de crítica à medicalização exagerada, em 
 

substituição a situação alusiva a determinado sintoma e tratamento, incorporado ao habitual 
 

trabalho médico. 
 
 
 
 
 
 
174 GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Trad. Antônio Luz Costa. Petropólis: Editora Vozes, 
 

2006. p. 110. Traduzido de Über die Verborgenheit der Gesundheit. 175 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
 

2008.p. 12. 
176 ZOLA, I. K. Socio-Medical Inquires. Philadelphia: Temple Univ. Press. 1983. p. 295. 
177 PESSINI, Léo. Op. cit. 
178 CONRAD, Peter. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology, Vol. 18 (1992), p. 210. 
“The term has been used more often in the context of a critique of medicalization (or overmedicalizantion) than as 
a neutral term simply describing that something has become medical.” 



61 
 
 
 

Por sua vez, Ivan Illich179 afirmou que a medicalização perniciosa da saúde é apenas 
 

um dos aspectos de um fenômeno generalizado: a paralisia da produção dos valores referentes 
 

ao uso por parte do homem e resultante do congestionamento de mercadorias produzidas para 
 

ele. Além disso, o referido autor fez uma crítica radical à medicina ocidental em sua evolução 

técnico-científica, que, em vez de curar, começava a provocar “doenças iatrogênicas”180. 
 

O interesse pela medicalização é predominantemente focado nos problemas 
 

previamente não médicos, mas medicalizados – e, muitas vezes, pensando serem 
 

inapropriadamente medicalizados – mas, na verdade, a medicalização deve incluir todos os 
 

problemas que venham a ser definidos em termos médicos. 
 

A chave para enfrentar a medicalização é a sua definição. Medicalização consiste em 
 

definir um problema em termos médicos, para descrever um problema, adotando um quadro 
 

clínico, ou usando intervenção médica para tratá-lo. Trata-se de processo sociocultural, que 
 

pode (ou não) envolver a classe médica. 
 

Há casos em que geralmente os médicos não se envolvem, ou a sua participação inicial 
 

é mínima e os casos mais óbvios disso são o alcoolismo, o abuso de substâncias, a 
 

dependência de opiáceos, dentre outros. A esse respeito, é importante deixar claro que a 
 

medicalização é processo interativo e não resulta simplesmente do imperialismo médico, pois 
 

esta profissão pode ter uma variedade de funções e posições nesse processo. 
 

Conrad181 acrescenta que a medicalização pode ocorrer em pelo menos três níveis 
 

distintos: o conceitual, o institucional e o de interação. No nível conceitual, um vocabulário 
 

médico é usado para “ordenar” ou “definir” o problema; poucos profissionais médicos 
 

precisam estar envolvidos e tratamentos não são necessariamente aplicados. No plano 
 

institucional, as organizações podem adotar abordagem médica para tratar problema particular 
 

em organização especializada. Os médicos podem funcionar como “guardiões” de benefícios 
 

que só são legítimos nas organizações que adotam definição médica e a abordagem de um 
 

problema, mas quando a rotina diária de trabalho é realizada por não médicos. No nível de 
 

interação, os médicos estão mais diretamente envolvidos. Aqui, a medicalização ocorre como 
 

parte da interação médico-paciente, quando o médico define como um problema médico (ou 
 

seja, dá um diagnóstico médico) ou trata de um problema “social” como forma de tratamento 
 
 
 

179 ILLICH, Ivan. A Expropriação da Saúde. Nêmesis da Medicina. Trad. José Kosinski de Cavalcanti. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1975. Preâmbulo. 
180 O termo técnico iatrogênese define doenças provocadas pela medicina e, sem seu sentido mais amplo, 
engloba todas as condições clinicas em que os medicamentos (com seus efeitos colaterais), os médicos 
(intervenções errôneas e, por vezes, desnecessárias) e as instituições de saúde (infecção hospitalar) são os 
agentes patogênicos. 
181 Idem. Ibidem. p.211. 
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médico (por exemplo, prescrição de tranquilizantes para vida familiar infeliz). Assim, fica 
 

mais claro que a medicalização é processo amplo de definição, que pode (ou não) incluir 
 

diretamente os médicos e seus tratamentos (embora muitas vezes o fazem). Subculturas, 
 

grupos ou indivíduos podem variar na sua capacidade de aplicação, aceitar ou rejeitar as 
 

definições medicalizadas. 
 

Na verdade, as causas da medicalização são diversas. Conrad182 aponta alguns fatores 
 

sociais que têm incentivado ou instigado a medicalização, tais como: a diminuição da religião, 
 

uma fé inabalável na ciência, racionalidade, progresso, o crescente prestígio e poder da 
 

profissão médica, a propensão para a busca de soluções tecnológicas para os problemas do 
 

indivíduo e tendência geral humanitária nas sociedades ocidentais. 
 

Embora esses fatores não expliquem o aumento da medicalização ao longo do tempo, 
 

eles, sem dúvida, apresentaram o contexto. Além disso, alguns sociólogos têm analisado dois 
 

importantes aspectos contextuais que afetam a medicalização: a secularização e as alterações 
 

do status da profissão médica. A primeira refere-se à sugestão de que a medicina tem 
 

“deixado de lado” ou “substituído” a religião como ideologia dominante moral e instituição de 
 

controle social nas sociedades modernas. 
 

Dentre os diversos fatores impulsionadores da medicalização, o primeiro é o conceito 
 

amplo e subjetivo do que seja saúde e “bem-estar”, disposto, principalmente, pela 
 

Organização Mundial de Saúde. Isso posto, toda a vida do indivíduo torna-se passível de ser 
 

focalizada, abordada e assistida como problema de saúde, e, em especial, afeto aos 
 

profissionais de saúde, especialistas desta área. 
 

Lunardi, ao discutir o conceito de “saúde”, tal como proposto pela OMS e os 
 

problemas dele advindos, assim se manifestou: 
 
 
 

“Como segundo problema, indica a amplidão e a extensão do conceito que 
permitiria a inserção de praticamente todos os âmbitos da existência dos homens 
numa relação de saúde-doença, possibilitando sua medicalização, isto é, tornando, 
de uma certa forma, até ‘desejável’ a medicalização da existência.”183 

 
 
 

Conforme Gracia, a medicina do bem-estar medicalizou a vida humana, colocando-a 
 

sob o controle de médicos e higienistas. Nessa vertente de análise, a eles compete decidir o 
 

que é normal e quem se encontra carente de suas faculdades mentais, por exemplo, não 
 

podendo, portanto ser objeto de responsabilidade penal. Além disso, afirma o autor que é 
 
 
 
182 Idem. Ibidem. p.213. 
183 LUNARDI, Valéria Lerch. Op. cit p. 29. 
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maior a medicalização da política, a ponto de a principal função do Estado de bem-estar ser 
 

higienista e sanitária. Para ele, além da política e do direito, são medicalizados a ética, a 
 

economia e tantas outras coisas mais. Ele acrescenta que a ética medicaliza-se a tal ponto que 
 

somente se considerará bom o que produzir saúde ou bem-estar, o que pode ser aplicado, 
 

também, à política e nas demais esferas. 
 

Pelo exposto, constata-se que a maneira “médica” de formular problemas, a tendência 
 

casuística ampliada à vida cotidiana, a vocação de serviço e as formas de organização 
 

profissional adotadas pelos médicos foram imitadas por outros especialistas. Da linguagem 
 

ao modelo de argumentação, a medicalização é evidente na maneira como reescrevemos os 
 

conflitos interpessoais, as dificuldades de convivência e as perguntas sobre o futuro. Para 
 

tudo, busca-se “remédio” (que é solução), para toda situação há “diagnóstico” e 
 

“prognóstico”. Ao generalizar-se, a medicina aparece como discurso que se expande até 
 

alcançar inúmeras dimensões da vida social. 
 

Illich tratou dos malefícios da medicalização, nos seguintes termos: 
 
 
 

“A medicalização da vida é malsã por três motivos: primeiro, a intervenção técnica 
no organismo, acima de determinado nível, retira do paciente características 
comumente designadas pela palavra saúde; segundo, a organização necessária para 
sustentar essa intervenção transforma-se em máscara sanitária de uma sociedade 
destrutiva, e terceiro, o aparelho biomédico do sistema industrial, ao tomar a seu 
cargo o individuo, tira-lhe todo o poder de cidadão para controlar politicamente tal 
sistema. A medicina passa a ser uma oficina de reparos e manutenção, destinada a 
conservar em funcionamento o homem usado como produto não humano. Ele 
próprio deve solicitar o consumo da medicina para poder continuar se fazendo 
explorado.”184 

 
 
 
 

O cuidado com a saúde, assim como modos conscientes de tratamento médico, é 
 

dominado por tal experiência, o que induz a se temer o emprego desnecessário de 
 

medicamentos, porque é extremamente difícil também para esse tipo de intervenção acertar o 

momento e as doses certas. 185 
 

Segundo essa vertente, apesar de as intervenções médicas usualmente serem julgadas 
 

por sua eficácia, as consequências sociais da medicalização ocorrem independentemente desse 
 
 
 
 
 

184 ILLICH, Ivan. A Expropriação da Saúde. Nêmesis da Medicina. Trad. José Kosinski de Cavalcanti. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1975. Introdução. 
185 GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Trad. Antônio Luz Costa. Petropólis: Editora Vozes, 
2006. p. 119. Traduzido de Über die Verborgenheit der Gesundheit. 
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critério, eis que são desvinculadas da validade das definições médicas ou diagnósticos das 
 

prescrições. 
 

Conrad relatou as consequências da medicalização dividindo-as em dois grupos: 
 

obscuro e brilhante. O primeiro tinha como pressuposto a neutralidade moral médica, a 
 

dominação por especialistas, o deslocamento da responsabilidade, usando as poderosas 
 

tecnologias médicas e “exclusão da maldade”. 
 

Por sua vez, a preocupação sociológica alerta para o fato de que o modelo médico 
 

descontextualiza problemas sociais e, colateralmente, os coloca sob controle médico – 
 

construção social do patológico, como anteriormente referido. Este processo individualiza o 
 

que poderia ser visto de outra forma, como problemas sociais coletivos. 
 

Percebe-se, então, que os excessos de medicamentos e de interveniência médica 
 

propiciam pacientes dependentes e cada vez mais desumanizados – sem a devida observância 
 

do caso concreto e das respectivas particularidades de cada um. 
 

Seria, então, necessária a desmedicalização para se obter a cura efetiva e humanizada? 
 
 
 

2.3.1 A sociedade de informação e a medicalização: socialização da informação 
 

médica, pseudo-diagnóstico, o autodiagnóstico e o imperialismo médico 
 
 

A expressão “sociedade de informação” passou a ser utilizada, nos últimos anos, como 
 

substituta para o conceito de “sociedade pós-industrial” e transmitir o conteúdo do “novo 

paradigma técnico-econômico”186, alertando para a maciça influência da tecnologia na vida da 
 

população, gerando novos meios de conhecimento, busca de soluções e dúvidas. 
 
 
 

“A sociedade de informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança 
na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo 
paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 
transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a 
dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela 
infraestrutura de informações disponível.”187 

 
 

A sociedade de informação abrange, portanto, muitas perspectivas e na área da saúde 
 

não é diferente. É compreensível que as pessoas sintam interesse pelo diagnóstico e procurem 
 

soluções para seus “males” tendo em vista a sociedade atual, como exposto a seguir: 
 
 
 
 

186 WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 2, p. 71, 
maio\ago. 2000. 
187 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Livro Verde do Programa Sociedade de Informação. 
Concluído em 9 de agosto de 2000. Disponível em: <HTTP://www.sbc.org.br>. Acesso em: 22 de maio de 2012. 
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“As características do novo paradigma justificam, para alguns analistas, a crença de 
que a sociedade da informação será completamente diferente da sociedade industrial 
e que podemos aguardar para a breve “computopia”, bastando que compreendamos e 
direcionemos as forças sociais adjacentes.”188 

 
 
 

Cumpre ter presente a distinção entre informação, conhecimento e tecnologia, diante 
 

da exacerbação do papel das novas tecnologias e do discurso pragmático e utilitarista que trata 

do conhecimento189, definido como a “informação interessada”, a substância do progresso das 

disciplinas.190 Nesse passo, é espinhoso identificar precisamente as causas da medicalização 
 

da vida, por serem inúmeras e, muitas vezes, inter-relacionadas. 
 

Além das já acima referidas, o avanço das técnicas médico-científicas e a elevação do 

status da profissão médica fortaleceram a medicalização. Para Illich191, a invasão da medicina 
 

não reconhece limites. 
 

Na atualidade, os médicos tornaram-se fonte de segurança e conforto para a população 
 

que os procura, no intuito de encontrar saúde e felicidade. “Os médicos assumiram a 

responsabilidade de curar a infelicidade – não a depressão, mas a infelicidade incomum.”192 
 

“A medicina cria uma realidade socialmente aceita. Com o ato de chamar um problema de 

problema médico criam-se expectativas e influenciam-se os destinos das pessoas.”193 
 

Parson (1951) foi, provavelmente, o primeiro a conceituar a medicina como instituição 
 

de controle social, especialmente a maneira pela qual o “papel de doente” pode 
 

condicionalmente legitimar que desvio denomina doença. 
 

Embora o “imperialismo médico” não resuma a explicação central para a 
 

medicalização, a organização e a estrutura da profissão médica têm impacto importante. 
 

Dominância profissional e monopolização certamente tiveram papel significativo em dar à 
 

medicina o predomínio sobre qualquer coisa para que o rótulo de “saúde” ou “doença” 

pudesse ser anexado194. 
 
 
 
 
188 WERTHEIN, Jorge. Op. cit. 
189 MNEMOSYNE, Tennessy; CAVALCANTE, Maurício; MATOS, Marcelo; BRIZENO, Leila; ARAÚJO, 
Jaqueline; BANDEIRA, Aline Alves. Globalização e Sociedade da Informação: perspectivas ético-políticas. 
190 STEPKE, Fernando Lolas. Bioética e Medicina: aspectos de uma relação. Edições Loyola. São Paulo, 
Brasil, 2006. Pág. 133. 
191 ILLICH, Ivan. Op. cit. Introdução. 
192 DWORKIN, Ronald W. Felicidade artificial: o lado negro da nova classe feliz. (P. A. S. Barbosa, Trad.). 
São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007. p.10. 
193ENGELHARDT, H. Tristram Jr. Fundamentos da bioética. Trad. José A. Ceschin. 4ª ed. São Paulo: edições 
Loyola. Título original: The foundations of bioethics. p.241. 
194 CONRAD, Peter. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology, Vol. 18 (1992), p. 214. 
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Na Antiguidade, a medicina era vista como “medicina mágico-religiosa”195. À época, 
 

o adoecer era tido como transgressões de natureza individual ou coletiva, para reatar o enlace 
 

com as divindades e outros rituais coerentes com a cultura local, sob liderança de feiticeiros e 
 

sacerdotes, restando aos profissionais médicos aplacar as forças sobrenaturais da doença. 
 

Contudo, novo enfoque teve seus primórdios no Egito, em torno de 3.000 antes de 
 

Cristo, dando azo à medicina empírico racional, em que o foco do interesse é deslocado das 
 

forças sobrenaturais para o portador da doença, gradativamente definida como fenômeno 
 

natural. 
 

Hipócrates (460-337 antes de Cristo – AC), o pai da medicina ocidental, identificou a 
 

saúde como resultante do equilíbrio dos humores e, consequentemente, a doença como 
 

desequilíbrio. Esse pensamento (Teoria dos Humores) subsiste até a atualidade em algumas 
 

regiões específicas, como no Tibet. Por seu turno, a escola hipocrática aprofundou estratégias 
 

de recuperação da saúde e, sobretudo, de prevenção das doenças. 
 

Em meados dos anos 100, Galeno – médico de grande influência na história da 
 

medicina ocidental – partindo dos pressupostos de Hipocrátes, fez avanços significativos nas 
 

concepções diagnóstico-terapêuticas: ressaltou a necessidade de que os diagnósticos tivessem 
 

como fundamento o cuidadoso exame do doente, o conhecimento de seu estado quando sadio, 
 

seu temperamento, regime de vida, alimentação, além das condições ambientais e a época do 

ano196. Para ele, as causas mórbidas poderiam ser internas (ligadas à constituição e 
 

predisposição individual) e externas (excessos alimentares, sexuais ou de exercícios físicos) 
 

ou conjuntas. 
 

Todavia, foi Paracelso (1493-1541) quem representou a transição entre a escola 
 

galênica e o modelo atual, conhecido como biomédico. Suas ideias faziam referência a um 
 

sistema médico complexo e sincrético, o qual agregava alquimia, medicina popular, astrologia 
 

e opunha-se, claramente, às ideias do passado, como a teoria dos humores e ao pensamento 
 

galênico. Possuía uma visão holística e mística do mundo. 
 

Atualmente predomina o modelo biomédico ou mecanicista, cujas raízes vinculam-se 
 

ao contexto do Renascimento e da revolução artístico-cultural. Além disso, vale recordar 

mudanças radicais de ordem técnico-cientificas197, a partir do século XV, que influenciaram o 
 

modelo biomédico existente, o qual transfere o alvo do interesse da história da doença para a 
 

descrição clínica dos achados propiciados pela patologia. 
 
 
195 BARROS, José Augusto. Pensando o processo saúde-doença: a que responde o modelo biomédico?. 
Saúde e Sociedade, vol.11, nº1, jan-jul/2002. 
196 Idem. Ibidem. p.3. 
197 Exemplos: astrolábio, bússolas, substituição da teoria geocêntrica pela heliocêntrica, etc. 



67 
 
 
 

Bennet198 identifica a mudança da abordagem biográfica para a nosográfica. Nesse 

movimento, significativas descobertas da medicina moderna199     foram, paulatinamente, 
 

validadas pela medicina biomédica. 
 

Segundo Capra200, a concepção mecanicista colocou em evidência a índole mecânica 
 

dos fenômenos celestes e terrestres e, consequentemente, dos seres vivos, considerando-se 
 

que a noção de um universo orgânico e espiritual, com o qual o homem mantinha relações 
 

harmônicas, foi substituída pelo de um mundo representado como máquina. O novo modelo 
 

introduziu a gradativa reorientação dos princípios e práticas que conformaram a nova 
 

medicina. O empirismo, aos poucos, substituiu a especulação como fonte primordial da 
 

descoberta da verdade e dos segredos da natureza. 
 

Barros201 ilustra como exemplo relativamente recente do raciocínio mecanicista o caso 
 

da diabetes: ele descreve que, em 1889, descobriu-se que a alteração metabólica, essência da 
 

aludida doença, podia ser reproduzida pela remoção do pâncreas. Todavia, em 1921, 
 

detectou-se que a administração da insulina aliviava os sintomas, evidenciando claramente 
 

como uma deficiência da “máquina” provocava doença e podia ser “curada” através do 
 

emprego de uma substância específica. Nessa linha de pensamento, a biomedicina acredita 
 

que algumas soluções encontram-se nas “partes” de um sistema ou de um processo complexo, 

e não, necessariamente, atingindo as causas propriamente ditas, das “doenças”202. 
 

Neste cenário, paralelamente às influências do mecanicismo, a medicalização sofreu 
 

impacto da revolução industrial e do capitalismo, transformando tudo em mercadoria, 
 

destinada a produzir lucro. Abriu-se o campo para gestação do “complexo-médico-

industrial”203 e, consequentemente, para a mais ampla e possível mercantilização da medicina. 
 

Ademais, junto com a Revolução Industrial surgiram novas patologias próprias das 
 

atividades industriais, como a tuberculose, por exemplo. Em fins do século XVIII, a ciência 

moderna204 deu origem à nova medicina, que se desenvolveu por todo o século XIX. 
 
 
 
 
 
198 BENNET, Glin. The wound and the doctor: healing, technology and power in modern medicine. 
London: Martin Secker anda warburg, 1987. p.313. 
199 Exemplos: descoberta da circulação sanguínea, por William Harvey em 1860; vacina antirábica; agente 
etiológico na tuberculose; a presença dos microorganismos e suas relações com as doenças, etc. 
200 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1992. 
201 BARROS, José Augusto. Pensando o processo saúde-doença: a que responde o modelo biomédico?. 
Saúde e Sociedade, vol.11, nº1, jan-jul/2002. p.7. 
202 Neste caso, agem, muitas vezes, não para a “cura” e, sim, como forma paliativa. 
203 Idem. Ibidem. 
204 Com o aumento da riqueza, mais dinheiro foi carreado para as universidades e para os centros de 
investigação. 
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Soma-se a isso o aprofundamento dos estudos sobre o corpo humano e sua 
 

fragmentação, que deu origem às superespecializações, em detrimento do espaço ocupado 

pelos antigos clínicos gerais205. 
 

Com esses antecedentes, na atualidade, as pessoas procuram médicos no intuito de 
 

receber algum tratamento à base de medicamentos, para suprir seus problemas – ou 
 

“doenças”. Ir ao médico e não receber prescrição de medicamento, não raro, leva os pacientes 
 

a colocar em dúvida a competência daquele profissional. 
 

Dupuy e Karsenty206 afirmaram que, em virtude das funções atribuídas aos fármacos, a 
 

expectativa é de que os mesmos tragam algum conforto moral, diminuam a sensação de 
 

insegurança, aliviem a angústia, preencham vazios: ajudem a viver. 
 

No mesmo sentido, Barros afirma: 
 
 
 

“Ao tomar um medicamento o que se quer é que o mesmo interfira sobre os sintoma 
ou sinais da doença (signo da fragilidade humana), sob a ilusão, mesmo que, 
aparentemente respaldada nos pressupostos técnicos-científicos os mais sólidos, de 
se está atuando sobre eles e, na medida do possível, dominando-os. Em uma 
sociedade em que, para quaisquer problemas busca-se ‘remédio’ oferecido pela 
ciência, os antigos instrumentos de denominação mágica do mundo foram 
substituídos por objetos técnicos.” 207 

 
 
 

Léfèvre208 analisou o fenômeno da reificação e simbolização da saúde, ressaltando sua 
 

concretização no medicamento e, consequentemente, as relações simbólicas de médico- 
 

pacientes com estes produtos. Até meados do século XVIII, o medicamento era apenas um 
 

recurso adicional aos cuidados dos profissionais da saúde. Todavia, após – sobretudo quando 
 

os produtos farmacêuticos passaram a requerer prescrição médica – a dimensão simbólica ora 
 

dita intensificou-se sobremaneira. 
 

A referida dimensão serve de respaldo ao viés econômico dos medicamentos, ainda 
 

que os mesmos não se coadunem com o caráter sagrado e sacerdotal atribuído socialmente aos 
 

profissionais de saúde, que atuam como agente da “cura”. 
 
 
 
 
 
 
205 Estes especialistas, hoje, de alguma forma ressurgiram na atualidade em países como Cuba, através dos 
médicos de família, e agora também presentes nos Programas de Saúde da Família, institucionalizados pelo 
Ministério da Saúde. 
206 DUPUY, Jean Pier; KARSENTY, Serge. A invasão farmacêutica. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 
207 BARROS, José Augusto. Pensando o processo saúde-doença: a que responde o modelo biomédico?. 
Saúde e Sociedade, vol.11, nº1, jan-jul/2002. p.8. 
208 LEFÈVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Graal, 1989. 
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Engelhardt209 ressalta que o mundo das descobertas médicas é apenas uma dentre 
 

inúmeras províncias finitas de sentido, controladas por instituições sociais importantes. 
 

Conforme o autor em comento, a capacidade dos médicos de criar papéis sociais (você está 
 

doente; você é pervertido, por exemplo) é análoga à prerrogativa de autoridades religiosas a 
 

quem se atribui poderes de excomungar, reconciliar, ou de magistrados, considerados 
 

competentes para declarar as pessoas inocentes ou culpadas. 
 

São ilustrativas dessa abordagem as observações transcritas a seguir: 
 
 

“A medicina medicaliza a realidade. Ela cria um mundo. Traduz conjuntos de 
problemas em seus próprios termos. A medicina molda as formas pelas quais o 
mundo da experiência se torna realidade; condiciona a realidade para nós. As 
dificuldades das pessoas são apresentadas na forma de doenças, enfermidades, 
deformidades e anormalidades médicas, e não como inocentes perturbações, dores 
normais, possessão.” 210 

 
 

Neste mesmo sentido, Gracia211 afirma que o médico converteu-se no homem que 
 

determina o normal e o anormal ou patológico, o bom e o mau, o permitido e o proibido, do 
 

mesmo modo que o sacerdote o fazia no antigo Egito ou na Mesopotâmia. 
 

Na análise de Sazs: 
 
 
 

“As pessoas sofrem desde sempre, e basta esse fato – segundo médicos e pacientes, 
advogados e leigos – para justificar hoje o que se considere e chame pacientes. O 
que em outros tempos aconteceu graças à universalidade do pecado sucede hoje 
graças à universalidade do sofrimento; homens, mulheres e crianças se convertem – 
queiram ou não, gostem ou não – nos pacientes-penitentes de seus médicos-
sacerdotes. E por sobre o paciente e o médico se levanta agora a Igreja da Medicina, 
cuja teologia define os papéis e as regras do jogo que hão de jogar, assim como suas 
leis canônicas, a que se chama hoje saúde pública e leis de saúde mental, impondo 
sua conformidade com a ética médica dominante.”212 

 
 
 

Pelo exposto, na vida contemporânea, a importância da medicina e da opinião médica 
 

nos problemas rotineiros da vida – não necessariamente em casos de doenças – e a 
 

independência do paciente em procurar, por si só, diagnósticos e cura para suas “doenças”, 
 

enfermidades ou problemas através da automedicação devem-se, muito, ao crescimento da 
 

sociedade de informação, com o consequente avanço das tecnologias, internet e globalização. 
 

Grande parte da expansão da sociedade de informação deve-se à expansão da internet. 
 

Pela digitalização, a computação (a informática e suas aplicações), as comunicações 
 
 

209 ENGELHARDT, H. Tristram Jr. Fundamentos da bioética. Trad. José A. Ceschin. 4ª ed. São Paulo: edições 
Loyola. Título original: The foundations of bioethics. p.279. 
210 Idem. Ibidem. p.231. 
211 GRACIA, Diego. Op. cit p.70. 
212 SASZ, Thomas. Teología de la medicina. Barcelona: Tusquets, 1981. 
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(transmissão e recepção de dados, voz, imagens, etc.) e os conteúdos aproximam-se 

vertiginosamente.213 
 
 

“À saga da conquista do espaço seguiu-se uma outra grande narrativa: a conquista 
da ciberfronteira. A primeira originou o clichê “aldeia global”. A segunda já cunhou 
a denominação “sociedade global da informação”. A ascensão irresistível das noções 
“sociedade de informação” e “era da informação” tornou-se assim indissociável da 
trajetória fulgurante do vocabulário da “era global”. E entra a lábia promocional, as 
proclamações oficiais, os manifestos informados e os estudos científicos ou 
semicientíficos, toda uma conquista heteróclita de discursos apologéticos 
acompanha essas noções e pretende conferir-lhes um caráter de verdade. Anunciam-
nos uma nova sociedade necessariamente “nova solidária, mais aberta e mais 
democrática”.214 

 
 
 

Isso, somado à facilidade de obtenção de informação e produtos (entre eles, os 
 

medicamentos) resulta em uma sociedade que cada vez mais se automedica sem auxílio de 
 

profissionais ou, por outra perspectiva, prejudica-se. 
 
 
 

“De fato, os usuários que, em virtude de uma relação contratual que lhes 
proporciona acesso à Rede, têm a possibilidade de “navegar” na Internet, podem 
acessar páginas telemáticas nas quais são indicados os vários serviços oferecidos e 
também buscar os ícones mediante os quais entram no mercado virtual, no qual 
diversos operadores econômicos, presentes no site, expõem seus bens e ofertam seus 
serviços”.215 

 
 

E, a partir do exposto, parece que, na prática, o “Dr. Google” representa o “médico” 
 

mais próximo, acessível a qualquer hora do dia e da noite, sem necessidade de qualquer 
 

exame ou contato com profissionais especializados na área da saúde. Repleto de ferramentas 
 

básicas de buscas, o “Dr. Google” e outros sítios de pesquisas eletrônicas ocupam o espaço 
 

tradicional do profissional de medicina. Por óbvio, esse dado de realidade traz consigo sérias 
 

ameaças à saúde, eis que profissionais especialistas são substituídos por meras consultas 
 

eletrônicas, cujos conteúdos podem advir qualquer indivíduo, nem sempre dotado da devida 
 

formação e conhecimento. 
 

Como se pode depreender, uma soma de fatores influencia, significativamente, a 
 

tendência ao excesso da medicalização: o avanço da sociedade de informação; a medicina e os 
 
 
 
 
213 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Livro Verde do Programa Sociedade de Informação. 
Concluído em 9 de agosto de 2000. Pág. 3. Disponível em: <HTTP://www.sbc.org.br>. Acesso em: 22 de maio 
de 2012. 
214 MATTELART, Armand. A História da Sociedade de Informação. Loyola, São Paulo, 2002.Pág. 7. 215 

PASQUINO, Teresa. Serviços da Sociedade de Informação: Tutela dos Dados Pessoais e Regras de 
Conduta. Disponível em: LUCCA, Newton de; FILHO, Adalberto Simão. “Direito & Internet” – Aspectos 
Jurídicos Relevantes. Editora Quartier Latin do Brasil. São Paulo, outono de 2008. Pág. 698. 
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médicos representados socialmente como salvadores e “deuses” das mais diversas situações 
 

(inclusive as não médicas), entre outros determinantes. 
 
 
 

2.3.2 A sociedade de consumo e a medicalização 
 
 
 

O consumismo é outro elemento impulsionador da medicalização na sociedade atual. 
 

Após a Primeira Guerra Mundial ampliaram-se as possibilidades de vida, em paralelo ao 
 

desenvolvimento do setor terciário (segunda Revolução Industrial). Tais transformações 
 

ocorreram tanto no cenário da iniciativa privada, como do setor público. 
 

Dessa forma, ampliaram-se as funções do ente estatal, que passou a assumir 

competências anteriormente interditadas pela ideologia liberal216. Teve início nova etapa, a 
 

da sociedade pós-industrial, em que o consumo passa a ser vetor significativo na economia, 
 

quanto ao incremento da concentração da riqueza. Desde então, vinculou-se o processo 
 

econômico ao consumo e não somente ao aumento da produção, como propunha a teoria 
 

econômica, em sua vertente clássica. 
 

Keynes217 identificou a necessidade de se vislumbrar o consumo como algo positivo e 
 

a poupança, em contrapartida, como vício moral, ligado à avareza. A sociedade de consumo, 
 

prossegue o autor, exige não apenas uma nova economia, mas uma nova moral. Conforme 

análise de Cortina218, “a sociedade consumo é aquela em que o consumo se converteu na 
 

dinâmica central da vida social, e especialmente o consumo de mercadorias não necessárias 
 

para sobrevivência”. 
 

Neste cenário, no intuito de promover o consumo da população, urge que o Estado 
 

proteja os cidadãos das contingências negativas da vida, como a doença, o desemprego, a 
 

morte. O sistema de assistência pública à saúde, portanto, é resultado desse novo modelo de 
 

sociedade. 
 

Nessa linha de argumentação, Gracia (já citado) identifica que a sociedade de 
 

consumo gerou um novo tipo de conceito de saúde: o da saúde como bem de consumo. 
 

Segundo interpretação do autor, na sociedade industrial, a saúde era concebida como requisito 
 

de produção, eis que o indivíduo saudável podia trabalhar, ao passo que os enfermos 
 
 
 
 
 
216 GRACIA, Diego. Op. cit. p.44. 
217 KEYNES, John Maynard. KEYNES, John Maynard. Teoría general de la ocupácion, el interés y el dinero. 
México: FCE, 1943. 
218 CORTINA, Adela. Por una ética del consumo. Madrid: Taurus, 2002. 
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representavam um “peso”. Todavia, como bem de consumo, a saúde passou a ser tratada 

como sinônimo de “bem-estar”219. 
 

Ainda na esteira da análise do mencionado autor, o consumo de medicamentos tem 
 

analogia com o consumo de alimentos, ambos necessários à prevenção, manutenção e 
 

recuperação da saúde. Diante disso, “como o excesso ou a falta de alimentos causa doenças, a 

falta de remédios impede a cura e seu excesso é nocivo.”220 
 

Todavia, uma observação é importante: não se pode comer indefinidamente, nem 
 

continuamente, mas pode-se estar continuamente medicando-se. Para Gracia, a capacidade de 
 

medicação não encontra limites outros, a não ser o tempo e o dinheiro: 
 
 
 

“ Ninguém pode ser medicar por mais de 24 horas por dia, nem gastar com a própria 
saúde mais dinheiro do que possui, mas poder-se-á atingir este limite se se dedicar 
todas as horas do dia ao cuidado da saúde e gastar com ela todo o dinheiro que se 
possui.”221 

 
 
 

Nessa vertente interpretativa, não se pode esquecer o consumismo emocional, que 

propicia a medicalização do consumo222 ora narrada, incentivado pela mídia na sociedade de 
 

informação. O neoconsumidor já não procura tanto a visibilidade social, eis que privilegia 
 

redobrado controle sobre seu corpo, por meio das tecnologias médicas: maneira de lutar 
 

contra a fatalidade natural, o consumo tende a funcionar como um antidestino. Analisando 
 

esse complexo problema, Illich destacou que: 
 
 
 
 

“Uma estrutura social e política destruidora apresenta como álibi o poder de encher 
suas vítimas com terapias que elas foram ensinadas a desejar. O consumidor de 
cuidados da medicina torna-se impotente para curar-se ou curar seus semelhantes. 
Partidos de direita e de esquerda rivalizam em zelo nessa medicalização da vida, e, 
com eles, os movimentos de libertação.”223 

 
 
 

Segundo Lipovetsky, sob efeito do consumismo emocional, o homem volta-se para um 
 

consumismo sanitário e medicamentoso, que se relaciona com o aumento do número de 
 
 
 
219 Conforme exposto, a OMS definiu saúde como “um estado perfeito de bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas ausência de doença”. 
220 GRACIA, Diego. Op. cit. p.73. 
221 Idem. Ibidem. p.75. 
222 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Trad. Maria Lucia Machada, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. 
223 ILLICH, Ivan. Op. cit. Introdução. 
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consultas, medicamentos, análises, tratamentos, num processo que, para o pensador referido, 
 

parece não ter fim. 
 
 
 
 

“Eis a saúde erigida em valor primeiro e aparecendo como uma preocupação 
onipresente quase em qualquer idade: curar as doenças já não basta, agora se trata de 
intervir a montante para desviar-lhe o curso, prever o futuro, mudar os 
comportamentos em relação às condutas de risco,     dar provas de boa 
‘observância’.”224 

 
 
 

Nesse processo, em nome da “religião da saúde”, é preciso informar-se sempre mais, 
 

consultar profissionais, vigiar a qualidade dos produtos, sopesar e limitar os riscos, corrigir 
 

hábitos de vida, retardar os efeitos da idade, passar por exames, fazer revisões gerais. Foi-se a 
 

época feliz e despreocupada da mercadoria: “o tempo que chega é o da hipermercadoria 
 

medicalizada, reflexiva e preventiva, carregada de preocupações e de dúvidas, exigindo 

sempre mais a atividade responsável dos atores”.225 
 

Num mundo conturbado e de elevadas pressões de toda ordem, os sujeitos querem 
 

administrar seu humor, controlar as experiências cotidianas, tornando-se senhores das 
 

vicissitudes emocionais, ainda que seja com apoio de medicamentos psicotrópicos, cujo 

consumo não cessa de crescer.226 Uma das fortes tendências da vida contemporânea coincide 
 

com a formidável expansão das técnicas destinadas a conservar e alongar a vida, além de 
 

melhorar a “qualidade de vida”, resolver problemas cotidianos de jovens e idosos. Procura-se 
 

controlar sono, ansiedade, depressão, bulimia, anorexia, sexualidade, beleza, desejos de todo 
 

tipo, em todos os domínios, com o recurso às ações medicamentosas e cirúrgicas. Em síntese, 
 

na sociedade de hiperconsumo, a solução dos males, a busca da felicidade abriga-se sob o 
 

manto da técnica, do medicamento, das próteses químicas e do que mais se possa criar nesse 
 

sentido. 
 

Dworkin, em seu livro Felicidade Artificial227, relatou os efeitos da medicalização na 
 

vida dos cidadãos. Segundo seu entendimento, para muitos pacientes a infelicidade é uma 
 

doença – que se poderia assim pensar, analisando o conceito subjetivo de bem-estar disposto 
 

pela Organização Mundial de Saúde, já abordado anteriormente. Muitos médicos não 
 

psiquiatras prescrevem psicotrópicos para a infelicidade, juntamente com outros recursos, 
 
 
224 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Trad. Maria Lucia Machada, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. p.53. 
225 Idem. Ibidem. p.54. 
226 Idem.Ibidem.p.56. 
227 DWORKIN, Ronald W. Felicidade artificial: o lado negro da nova classe feliz. (P. A. S. Barbosa, Trad.). 
São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007. 
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como medicina alternativa e exercícios. Essas práticas representam uma das mais importantes 

revoluções na medicina, nos últimos trinta anos228. 
 

O que caracteriza a Felicidade Artificial, portanto, é seu poder de se opor à vida. As 
 

pessoas não suportam o infortúnio de sentir-se miseráveis, mesmo quando a vida é miserável. 
 

A felicidade artificial estimula (ou exige?) as pessoas a sempre estarem bem, haja o que 
 

houver e acabam não sentindo a infelicidade que precisam para tocarem a suas vidas adiante. 

Para Dworkin229, às vezes, as pessoas precisam de uma massa crítica de infelicidade para 
 

livrar-se de situação adversa e construir outro caminho para a felicidade. As pessoas 
 

artificialmente felizes perdem esse impulso para mudança; “a felicidade artificial as cura do 

desejo de mudar”230. 
 

O ponto negativo é que a felicidade artificial tem as bênçãos da profissão médica, 
 

além de impedir que tomem consciência das perigosas consequências desse tipo de felicidade. 
 

É imperioso, portanto, levar em consideração o poder da mídia, massificando a 
 

ideologia que obriga conquista da beleza, a preservação da saúde e da juventude, somado à 
 

facilidade de acesso a “tratamentos”, “medicamentos” e “pareceres médicos” disponíveis na 
 

internet e nos outros meios de comunicação, salvaguardados pela sociedade de informação, 
 

intensificam este fenômeno da medicalização e, consequentemente propulsionam o consumo 
 

emocional doentio, dando azo ao que Dworkin, conforme supra transcrito, denominou de 
 

felicidade artificial. 
 
 

2.3.3 A indústria farmacêutica: a propaganda de medicamentos e a interferência 
 

financeiro-política 
 
 
 

Ainda no contexto das análises de algumas causas principais impulsionadoras da 
 

medicalização, cabe examinar a atuação da indústria farmacêutica, que, na maioria das vezes, 
 

confere prioridade ao lucro, em detrimento à saúde do consumidor. 
 

Segundo Nascimento231, os laboratórios estrangeiros controlam não apenas o 
 

conhecimento científico para a produção de substâncias ativas, como, também, através de 
 

multinacionais instaladas no Brasil, respondem por pelo menos 80% das vendas dos 
 

medicamentos. Sendo assim, a concorrência entre os produtos é imensa e envolve estratégias 
 
 
 
228 Idem. Ibidem. p. 10. 
229 Idem. Ibidem. p. 15. 
230 Idem. Ibidem. p.13. 
231 NASCIMENTO, Marilene Cabral do. Medicamentos: ameaça ou apoio à saúde? Vieira & Lent. Rio de 
Janeiro, 2003. Pág. 30. 
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para ampliar a participação de cada um deles no atraente mercado brasileiro, que se encontra 
 

entre os 10 maiores do mundo em volume de produção e de faturamento. 
 

Entre as técnicas mercadológicas mais utilizadas encontram-se, além da farta 
 

propaganda nos meios de comunicação de massa e junto aos médicos, o convencimento do 
 

consumidor no balcão das farmácias – a chamada “empurroterapia”. 
 

A existência de várias opções farmacêuticas para o mesmo fim faz da propaganda e de 
 

outras técnicas de mercado elementos diferenciais para incrementar a venda e o lucro daí 

resultante.232 Nesse intuito, recorre-se a artistas e atletas famosos como forma de marketing, 
 

associando-se a suposta eficácia do medicamento à imagem dos mesmos. 
 

As principais propagandas de medicamentos no Brasil tiveram início ainda na década 

de 80 do Século XIX233. Desde então, ampliou-se a ocupação de espaço nos meios de 
 

comunicação de massa, transcorrendo longo tempo, sem restrição ou acompanhamento pelo 

Estado234. 
 

Atualmente, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem a 
 

competência de regulamentar e fiscalizar a propaganda de medicamentos. Este controle faz- 
 

se necessário uma vez que, em questões básicas como a saúde, o Estado deve proteger a 

população do iminente risco sanitário que o consumo de medicamentos representa235. 

Segundo José Gomes Temporão236, ex-ministro da Saúde, a propaganda de 
 

medicamentos pode ser entendida a partir de três grandes linhas: 1) a propaganda dirigida 
 

diretamente aos médicos pelos laboratórios produtores; 2) propaganda dirigida ao público em 
 

geral, através dos meios de comunicação de massa e 3) a denominada divulgação “leiga”, que 
 

engloba os demais diversos meios e transmite os saberes sobre saúde e doença, que o autor 
 

define como “medicalização da vida”. 
 

Conforme a avalizada análise de Temporão: 
 
 

“A proliferação artificial de produtos reflete uma ação crescente e desimpedida dos 
laboratórios na conquista de mercado: cada indústria forma suas linhas de produção 
e disputa os clientes. Em inúmeros casos, variam as marcas, a apresentação 
(injetável, em cápsula ou comprimido, em gotas, líquido ou suspensão, pomada ou 
aerosol, pó ou granulado, supositório ou óvulo), a concentração, as cores, as 
embalagens, e, principalmente, os preços – mas a composição básica é a mesma. 
Entre os sucessivos lançamentos, ao lado de poucos fármacos que representam 

 
 

232 Idem. Ibidem. p. 32. 
233 JESUS, Prc. Cem anos de propaganda de medicamentos no Brasil: Uma história de frases e efeitos! 
http://www.comtexto.com.br/telacomunicasaúdeconceitos.htm. Acesso em 22/11/2012. 
234 TEMPORÃO, José Gomes. A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Saúde. Edições Graal Ltda. 1ª 
Edição, 1986. 
235 GARRAFA, Volnei. Mello, Dirceu Raposo. PORTO, Dora. Bioética e Vigilância Sanitária. Brasília: 
ANVISA, 2007. p.81. 
236 TEMPORÃO, José Gomes. Op. cit. p 17. 
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efetivo avanço terapêutico, há produtos desprovidos de eficácia, segurança e 
fundamentação científica, e um grande número de novidades supérfluas que não 
passam de uma nova roupagem de medicamentos já existentes.”237 

 
 
 

É pertinente observar que a história da propaganda brasileira acompanha basicamente 
 

a história dos medicamentos no Brasil. Segundo Temporão, ambas caminharam lado a lado 
 

porque doenças e medicamentos despertam a atenção da população, o que, associado a 
 

estratégias criativas de marketing, resulta em ampliação do consumo. Nessa perspectiva, o 
 

anúncio substitui o médico abusivamente. Aos primeiros sintomas de um mal qualquer, o 
 

paciente recebe pelas diversas formas de comunicação atuais um turbilhão de sugestões que 

tendem a aumentar os sintomas e induzir ao consumo.238 São esclarecedoras as seguintes 
 

observações do pensador em comento: 
 
 
 

“Algumas das técnicas mercadológicas mais utilizadas são a multiplicação de 
similares que não contribuem para a melhoria dos recursos terapêuticos disponíveis, 
a farta propaganda dos meios de comunicação de massa e junto aos médicos, e o 
convencimento do consumidor no balcão das farmácias - a chamada 
“empurroterapia”. 239 

 
 

Avançando na reflexão, é esclarecedor o alerta de Ballone240, ao registrar que as 
 

informações veiculadas indiscriminadamente mediante propaganda dos laboratórios e 
 

indústria farmacêutica acarretam o risco de socializar conhecimento incompleto e insuficiente 
 

e estimular a automedicação. Sob essa vertente analítica, os prejuízos da informação 
 

difundida sem critérios têm relação direta com o preparo e senso crítico do público-alvo. Em 
 

um país como o Brasil, em que ainda se padece de analfabetismo, podem ser desastrosos os 
 

efeitos da difusão dessas informações. 
 

Como adverte Sartori241, o consumidor de medicamentos deve ser adequadamente 
 

esclarecido e orientado acerca dos procedimentos terapêuticos, seus benefícios e riscos. Para 
 

Garrafa (já citado), a propaganda é omissa quanto à prestação de informações: há exagero no 
 

realce às qualidades dos produtos e omissão quanto aos riscos de seu consumo, aos efeitos 
 

colaterais e contra-indicações. 
 
 
 
 
 
237 NASCIMENTO, Marilene Cabral do. Op. Cit. p. 30. 
238 ”Os Produtos Farmacêuticos Nacionais S.A.”, Boletim SMB, ano 111, nº 31, 1931, apud VIEIRA, op. Cit. 
239 NASCIMENTO, Marilene Cabral do. Medicamentos: ameaça ou apoio à saúde? Vieira & Lent. Rio de 
Janeiro, 2003. Pág. 30. 
240 BALLONE, GJ, Tomar Remédios, PsiqueWeb, disponível em http://psiqweb.med.br/, acessado em 
22/11/2012. 
241 SARTORI, G. Homo videns. Televisão e pós-pensamento. Florianópolis: EDUSC, 1991. 



77 
 
 
 

Por sua natureza, a propaganda farmacêutica busca fortalecimento em temores (morte, 
 

sofrimento, envelhecimento...) que ameaçam as pessoas, segundo valores dominantes na 
 

cultura ocidental. Ao mesmo tempo, explorar as aspirações e fantasias, como que se refere à 
 

perfomance sexual (ex: Viagra), emagrecimento a qualquer custo, ainda que seja mediante 
 

uso de medicamentos perniciosos; vigor físico e muscular (suplementos comercializados 
 

ilicitamente, mas usados por frequentadores de academias de ginástica, em busca de 
 

resultados mais rápidos, com funestas consequências). 
 

A rigor, essas distorções nem surpreendem quando analisadas sob perspectiva 
 

capitalista, que privilegia o interesse das indústrias (no caso, farmacêuticas) em expandir o 
 

universo de consumidores. 
 

Como concluiu Léfèvre242, há indicadores concretos de que o posicionamento da 
 

indústria farmacêutica em relação às propagandas de medicamentos é basicamente guiado por 
 

interesses econômicos. O autor mencionado afirma que, por meio da propaganda, a indústria 
 

farmacêutica aumenta a sensação de carência de saúde, o que abre espaço ao questionamento 
 

sobre o real interesse social desse tipo de informação. Sob esse enfoque, as propagandas de 
 

medicamentos fortalecem a alienação da sociedade em relação ao processo saúde/doença. A 
 

alienação resulta da transferência do senso crítico desejável e necessário ao consumidor para 
 

outro polo que atua no sentido de impedir que vislumbre seus interesses, habilidades e poder 
 

ali firmados e expressados. 
 

Na análise de Garrafa243, “na sociedade alienada, a saúde surge como mercadoria para 
 

negar o negativo, a doença. A indústria explora e reforça tal estado de alienação, mantendo a 
 

hegemonia da mercadoria, sustentando e fomentando uma representação de saúde como bem 
 

de consumo”. 
 

Numa sociedade minimamente orientada pela ética, predomina o valor de que 
 

medicamentos não são mercadorias que possam ser ofertadas da mesma maneira que outros 
 

bens e serviços, passíveis de regras do livre mercado. Aliás, a ANVISA, através da 

Resolução nº102244, aprovada em novembro de 2000, demonstra que o Estado vem atuando de 

forma a proteger a população245. Todavia, subsistem muitas irregularidades nos anúncios de 
 

remédios. 
 
 
 

242 LEFÈVRE, Fernando. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Graal, 1989. 
243 GARRAFA, Volnei. Mello, Dirceu Raposo. PORTO, Dora. Bioética e Vigilância Sanitária. Brasília: 
ANVISA, 2007. p.83. 
244 Acessada em http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/resol_102_00rdc.pdf , em 22/11/2012. 
245 Na Resolução 102 da ANVISA algumas questões de propagandas foram tratadas, tais como: tamanho e 
espaçamento de letras, composição dos produtos, precauções, posologia, dentre outros; ligados, todos, à proteção 
da saúde do indivíduo. 
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Segundo a própria ANVISA246, a principais irregularidades compreendem 
 

propagandas de medicamentos sem registro e de produtos, alegando indicações de uso não 
 

registradas na Agência, além do material destinado aos profissionais de saúde. 
 

Todavia, não são apenas as propagandas dos laboratórios, divulgadas por todos os 
 

meios de comunicação e presentes irrestritamente na internet, os únicos incentivos à 
 

medicalização. O poder das indústrias farmacêuticas junto à comunidade médica é altamente 
 

dominante e pode estabelecer-se como relação de troca. 
 

Para incentivar a indicação de seus produtos, são custeadas viagens a congressos, 

jantares e almoços e diversos outros estímulos patrocinados pela indústria medicamentosa247. 
 

Em 14 de fevereiro de 2012, para disciplinar a relação médico-indústria, o Conselho Federal 
 

de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira de 
 

Cardiologia (SBC) assinaram Acordo com a Interfarma (Associação de Indústrias 

Farmacêuticas), estabelecendo algumas normas248. O referido acordo libera brindes e 
 

presentes cujo valor individual não ultrapasse um terço do salário mínimo, limitados a três 

ocorrências por ano para cada médico249. Além disso, autoriza, por exemplo, o pagamento de 
 

despesas com transporte, refeições e hospedagem do médico convidado pelo laboratório para 
 
 
246 Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim Informativo nº20, junho de 2002. 
247 Tal ato foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2010. Todavia, sabe-se que é comum e 
usual esta situação entre o meio médico e o CFM já vem abrindo exceções para o caso, como narrado no 
trabalho. 
248 O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) reprovou este acordo, como mostra 
carta enviada em 5 de março ao Conselho Federal de Medicina (CFM), retirada do site do Conselho Regional de 
Farmácia do Mato Groso, http://www.crf-mt.org.br/materias.php?subcategoriaId=4&id=225&id=2968& , 
acessado em 22/11/2012: 
“O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) discorda do protocolo assinado no dia 
14 de fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa (Interfarma), que aborda o relacionamento entre os médicos e a indústria de medicamentos. 
Conforme deliberação da Sessão Plenária de 23/02/2012, os conselheiros do Cremesp encaminharam ao CFM as 
seguintes considerações: 
1. O acordo representa um retrocesso ao sedimentar práticas que são eticamente inaceitáveis. Dentre outras 
distorções, o documento autoriza o recebimento pelos médicos de presentes e brindes oferecidos pelas empresas 
farmacêuticas, estipulando valores e periodicidade de difícil aferição; autoriza o patrocínio de viagens e 
participações em congressos e eventos sem apontar os critérios para escolha dos médicos beneficiados; submete 
os médicos a propagandistas de laboratórios visando, inclusive, o registro de efeitos adversos de medicamentos, 
tema de relevância sanitária que requer total autonomia profissional. 
2. É inadequada a parceria entre um órgão federal julgador e disciplinador da classe médica e uma entidade 
representativa de empresas privadas com interesses particulares nas áreas de Medicina e Saúde. Cabe ao CFM 
normatizar o exercício ético da profissão e cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regular as 
práticas das empresas farmacêuticas na promoção comercial de medicamentos. 
3. O relacionamento entre médicos e farmacêuticas pode influenciar, de forma negativa ou desnecessária, as 
prescrições de medicamentos e as decisões de tratamento. Os gastos com ações dirigidas aos médicos são 
repassados ao preço final dos medicamentos e têm impacto no bolso dos cidadãos e nos custos do sistema de 
saúde. Nenhum fator deve impedir que as prescrições sejam decididas pelos médicos exclusivamente de acordo 
com as credenciais científicas dos medicamentos e as necessidades de saúde dos pacientes. 
4. O Cremesp solicita ao CFM que seja reaberta a discussão sobre a necessidade de revisão e de aprimoramento 
das normas éticas que envolvam a relação entre médicos e indústria farmacêutica. 
249 Ganhar uma caneta “Bic” ou uma “Mont Blanc”, no caso, para o CFM é completamente diferente. 
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eventos e congressos. Mas proíbe, contudo, outra prática até então comum, que é o 
 

pagamento ou o reembolso de quaisquer despesas de familiares, acompanhantes ou pessoas 
 

convidadas pelo profissional médico. 
 

Porém, há omissão pertinente ao controle do que foi acordado, o que abre espaço à 
 

impunidade e persistência de desvios éticos na relação entre indústria farmacêutica, 
 

profissionais da saúde e pacientes, o elo mais frágil dessa corrente. 
 

Como tem sido denunciado, não raro, a indústria farmacológica interfere no ato 
 

médico, quando estimula os profissionais a divulgar (e prescrever) medicamentos, sem que 
 

conheçam a fundo os efeitos adversos, consequências da superdosagem, contraindicações, 
 

entre outros conhecimentos imprescindíveis à prescrição. 
 

Ao analisar esse problema, cumpre levar em consideração as condições salariais e de 
 

trabalho de profissionais de saúde no Brasil, não só no setor público: em termos gerais, eles 
 

não dispõem de tempo, nem recursos necessários à atualização quanto à evolução da 
 

farmacologia. Em face dessas limitações, idealmente, caberia à indústria farmacêutica 
 

cooperar de forma responsável e consequente com essa atualização, propiciando informações 
 

completas. 
 

Todavia, essa não é a realidade, pois a tendência dominante é a de emergência de uma 
 

“indústria da saúde”, o que reforça ainda mais a necessidade de controle e de política pública 
 

sobre o tema. A esse respeito, Freire esclarece: 
 
 
 

“Se permitirmos que a indústria farmacêutica seja a única responsável pelas 
informações referentes aos efeitos dos princípios ativos dos medicamentos, 
estaremos à mercê dessa grande e lucrativa ‘indústria da saúde’. Pagaremos por suas 
propagandas, pelos seus belíssimos panfletos, pelas viagens e eventos que 
patrocinam (tudo incluído no preço final do medicamento) e, finalmente, 
consumiremos tudo isso, sem saber se está, ou não atuando contra nossa própria 
saúde.”250 

 
 
 

O problema agrava-se, quando se leva em conta a habitual expectativa, já 
 

exaustivamente narrada, dos pacientes quanto à indicação de um remédio para resolver seus 
 

“problemas”. Ir ao médico e não receber prescrição de medicamento leva o paciente a 
 

duvidar da competência do médico, na maioria das vezes. A esse respeito, cumpre notar que, 
 
 
 

“Em muitos casos, a prescrição busca compensar a inexistência ou a insuficiência de 
programas de assistência sanitária, e ocupa o lugar central da consulta médica. O 
paciente interpreta a receita como a solução para o seu problema, e o médico se 

 
 
 

250 FREIRE, Gustavo da Cunha Lima. Bioética e Direito: temas atuais. Natal: EDUFRN, 2011. p.112. 
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convence de haver realizado algo em favor do doente, mesmo que não tenha 
chegado a um diagnóstico suficientemente claro”.251 

 
 
 

Como recordou Nascimento (2003), alguns pacientes tendem a idolatrar, sacralizar o 
 

médico, deixando de buscar esclarecimento sobre dúvidas quanto ao diagnóstico e a 
 

prescrição dos medicamentos. O desequilíbrio na relação médico-paciente robustece a 
 

confiança na figura do médico, confiando-lhe todo o domínio de sua cura. 
 

Assim representados socialmente, os médicos tornaram-se, além de promissores meios 
 

de divulgação dos medicamentos - atraindo, com isso, a atenção dos laboratórios -, fonte de 
 

segurança e conforto para a população, que os procura, sempre, com o intuito de se sentir 
 

mais “saudáveis”; mais felizes. Os médicos assumiram a responsabilidade de curar a 

infelicidade – não a depressão, mas a infelicidade incomum.252 
 

Pelo exposto, apesar de grande parte de representantes das sociedades médicas 
 

defenderem a persistência da pretérita relação com a indústria farmacêutica, cumpre admitir 
 

que, não raro, há conflito de interesses, onde a questão financeira sempre falará mais alto: os 
 

médicos não querem perder “incentivos” da indústria farmacêutica, a qual, em contrapartida, 
 

não pode abrir mão de sua cooperação no fomento do consumo de seus medicamentos. 
 

Diante do exposto, adquire relevo a proposta de permanente fiscalização da qualidade 
 

dos produtos da indústria de medicamentos, os quais têm que ser responsavelmente prescritos, 
 

em consonância com o direito universal à saúde, consagrado na Constituição da República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251 Idem. Ibidem. Pág. 50. 
252 DWORKIN, Ronald W. Felicidade artificial: o lado negro da nova classe feliz. (P. A. S. Barbosa, Trad.). 
São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007. p.10. 
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III- A SEPARAÇÃO DE PODERES E A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO 

NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

3.1 Breves considerações sobre a evolução da Separação dos Poderes 
 
 
 

Desde a Antiguidade, a concentração de poder em uma só pessoa foi motivo de 
 

preocupação, quando se discutia o funcionamento do sistema político. Entre os filósofos pós-

socráticos de que se tem notícia, Platão253 (427 – 347 a.C.) foi o primeiro pensador a chamar 
 

atenção ao problema. 
 

Embora não tratasse de uma teoria da separação de poderes, o filósofo mencionado 
 

delineou a noção de divisão do poder, quando se referiu à Pólis ideal, bem como às 
 

atribuições dos que devem proteger a cidade, dos que devem governá-la e daqueles que 
 

devem produzir e comercializar os bens. 
 

Entretanto, foi Aristóteles (384 – 322 a.C.), discípulo de Platão, em A Politica254, o 
 

primeiro pensador a analisar os modelos de Constituição, os regimes políticos e a distinção 
 

funcional dos órgãos do governo, extraindo-se daí a primeira versão da teoria da separação 
 

dos poderes – noção primária de governo misto. Ele esboçou uma teoria do Estado, 
 

propugnando que as constituições teriam três instancias ordenadas: 1) a que delibera sobre as 
 

coisas públicas; 2) a que congrega os funcionários do Estado; 3) a que trata da Justiça. 
 

Através do estudo de diversas constituições, o filósofo grego concluiu que a 
 

constituição mista seria a melhor alternativa de gestão do Estado, pois propiciaria acesso de 
 

vários grupos sociais ao poder político, colocando o governo ao alcance de todos. Ademais, 
 

para Aristóteles, o conceito de Estado subentendia a união das classes sociais organizadas, 

para o exercício do governo255. Assim definido, o governo estável e virtuoso seria sustentado 
 

pelo equilíbrio das forças sociais atuantes em determinada sociedade e não apenas na 

separação de funções256. 
 

Assim concebida, a modalidade mista de constituição de governo contribuiria para 
 

minorar as desigualdades e diversidades sociais, através da inserção de todos no panorama 
 

político, sem que se admitisse domínio de qualquer deles. 
 
 
 
253 PLATÃO, Diálogos III. A República. Trad. de Leonel Vallandro. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. Título 
Original flAATQNOZ rIOAOTEIA p.39 ess. 
254 ARISTÓTELES. A Política. Trad. de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
255 FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
256 LOPES Jr., Eduardo Monteiro. A Judicialização da Política no Brasil e o TCU. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007. p.22. 
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Alguns séculos depois de Aristóteles, em Roma, a concepção de constituição mista foi 

retomada por Políbio257 (203 – 120 a.C.), que propôs um modelo baseado na separação das 
 

atribuições das classes sociais, de forma que cada qual somente pudesse atuar no órgão que 
 

lhe fosse destinado constitucionalmente. Essa peculiaridade marca a diferença entre esse 

modelo e a análise aristotélica, que previa acesso de todas as classes aos órgãos de poder258. 
 

A rígida divisão polibiana tinha subjacente o risco temido por Aristóteles de domínio 
 

de um grupo social sobre outro, sob a premissa de que, quando se limita o ingresso de certa 
 

classe social a determinado ramo do poder, a tendência é de que o órgão ocupado pela elite 
 

detenha maior força política. 
 

Nessa perspectiva de análise, admitia-se, fundamentalmente, a existência de seis 
 

formas sucessivas de governo, três boas e três más, evoluindo em ciclo, em paralelo às 

transformações da sociedade259: primeiro tem-se a autocracia, espécie primária e espontânea; 
 

em seguida, a monarquia, logo deturpada em tirania, que cedeu lugar à aristocracia, cuja 
 

degeneração, transformou-a em oligarquia. Por fim, em virtude da insurgência popular, 

sobreveio a democracia, que resultou em oclocracia260. 
 

Como se pode inferir, o controle recíproco dos poderes previsto por Políbio no 

governo misto representa o esboço da concepção do checks and balances261, que vem a ser, 
 

por sua vez, forte característica do Princípio da Separação dos Poderes. 
 

Com o advento da Idade Moderna, parte da Europa foi tomada pelas monarquias 
 

absolutistas, influenciadas pelos ideais de Maquiavel (1469-1527), Bodin (1530-1596) e 
 

Hobbes (1588-1679). Esses pensadores compartilhavam a ideia de que todo o poder deveria 
 

concentrar-se nas mãos de um soberano, a quem competia governar de acordo com sua razão. 
 

Embora não tratassem apenas da forma monárquica propriamente dita, tinham em comum a 
 

certeza de que os poderes do Estado deveriam estar concentrados, indivisíveis e soberanos. 
 

A indivisibilidade dos poderes e concentração na pessoa do monarca absoluto, na 
 

Europa na Idade Moderna, resultou na degeneração dos Estados, levando a inúmeras 
 

arbitrariedades e ao abuso de poder, o que não surpreende, quando se constata que a suprema 
 

vontade do governante era considerada a vontade do Estado. 
 
 
 
 
257 POLÍBIO. História. Brasília: UNB, 1996. 
258 PIÇARRA, Nuno. A Separação dos Poderes como Doutrina e Princípio Constitucional – Um Contributo 
para o estudo de suas Origens e Evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989. p.40. 
259 Para Políbio, este ciclo dar-se-ia devido ao fato de as constituições conterem em si os males que acabam por 
deixar brechas às mudanças. 
260 LOPES Jr., Eduardo Monteiro. Op. cit. p.23. 
261 Em português é conhecido como sistema de freios e contrapesos. 
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Esse contexto de arbitrariedades no exercício do poder político deu origem à 
 

insatisfação popular, que, aliada à ascensão econômica da burguesia e às noções de 
 

pluralidade, distribuição e equilíbrio de forças sociais trazidas pela Contra-Reforma, culminou 
 

em processos revolucionários, alimentados por novos ideais políticos. 
 

Nessa conjuntura, a separação os poderes do Estado foi retomada pela primeira vez no 

direito moderno pelo filósofo inglês John Locke262 (1632-1704) que, embora não tenha sido 
 

percursor do modelo, em Dois Tratados sobre o Governo, sua principal obra de filosofia 
 

política, conferiu ênfase aos seguintes propósitos: refutar a doutrina do direito divino dos reis 
 

e do absolutismo monarca e criar uma teoria que conciliasse a liberdade dos cidadãos como a 
 

manutenção da ordem política. 
 

Ele defendia a fragmentação do poder em três funções e competências: legislativo, 
 

executivo e federativo. Ao primeiro caberia estabelecer parâmetros para uso da força da 
 

sociedade política da sociedade, com vistas a preservar a si própria e a seus membros. Este 
 

poder não precisaria ser permanente, já que as leis poderiam vigorar para sempre e ser feitas 
 

em curto espaço de tempo. Por seu turno, o Executivo seria permanente, para assegurar que 
 

as leis editadas fossem devidamente cumpridas. Além disso, deveria ser distinto do 
 

Legislativo, para evitar vantagens particulares e preponderância de interesses contrários aos 

da sociedade política263. Por fim, Locke advertiu para a necessidade de criação de um poder 
 

(federativo) que desempenhasse atividades diplomáticas com sociedades políticas externas, 
 

firmando ligas e promovendo alianças, além de exercer a prerrogativa de decidir sobre 

“guerra e paz”264. 
 

Embora o Poder Judiciário não tenha sido expressamente mencionado por Locke em 
 

sua definição dos poderes do Estado, não se deve concluir que ele desconsiderava a 
 

importância da função jurisdicional, pois, na Inglaterra, a judicatura já era conhecida desde a 
 

Idade Média. Entretanto, sua configuração como poder autônomo e fundamental do Estado, 
 

somente foi idealizada quase sessenta anos mais tarde. 
 

A doutrina da separação dos poderes foi vigorosamente enriquecida com as teorias de 

Montesquieu265 (1689-1755). Ao discorrer sobre a Constituição da Inglaterra, o pensador 
 

francês estabeleceu as funções típicas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
 

conferindo-lhes potencial que ultrapassa a mera funcionalidade da divisão de tarefas, eis que 
 
 
262 LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
263 Idem. Ibidem. p.516. 
264 Locke reconhece a dificuldade de as atividades Executiva e Federativa serem desenvolvidas em poderes 
separados, visto que ambas refletem a força do corpo político, a que jamais deveria ser separada em mãos 
diferentes, sob pena de causar desordem e ruína. 
265 SECONDAT, Charles-Louis de. (Montesquieu). Do espírito das Leis. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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inclui a liberdade política; ou seja, a noção de segurança, segundo a qual um cidadão não 
 

pode temer outro cidadão. Conforme seu entendimento, não há liberdade, quando os três 
 

poderes se concentram em um só cidadão, situação que fatalmente levaria ao autoritarismo, 
 

tirania e despotismo do Estado. Entretanto, o filósofo reconheceu que, mesmo em estados 
 

moderados, pode inexistir liberdade política, que somente ocorre onde não se abusa do poder. 
 

O abuso de poder, por sua vez, somente pode ser evitado quando a independência 
 

entre os poderes é relativa; ou seja, quando não há separação total entre os poderes. No 
 

intuito de prevenir que um poder desfrute de total supremacia, é necessária a mútua 
 

fiscalização, que remete ao citado checks and balances. Isso se justifica pelo simples motivo 
 

de que, quando cada poder é independente no domínio de suas funções e não pode ser 

controlado pelos demais, o povo fica entregue a possíveis arbitrariedades266. 
 

Com o propósito de evitar o abuso do poder, Montesquieu distinguiu duas funções dos 
 

poderes, quais sejam: a faculdade de estatuir e a faculdade de impedir. Por intermédio da 
 

última, o Executivo exerceria uma função de controle sobre o Legislativo, mormente no 
 

tocante à duração de suas sessões, tendo em vista evitar atividade atentatória contra o outro. 
 

Ademais, o Legislativo também poderia exercer certo controle sobre o Executivo acerca da 
 

forma de execução das leis criadas, tendo a faculdade de acusar e punir os conselheiros do 
 

monarca, quando fosse o caso. 
 

É importante ressaltar que o Judiciário possuía status nitidamente inferior em relação 
 

aos outros poderes, como o próprio filósofo esclareceu: “Dos três poderes dos quais falamos, 
 

o Judiciário é, de algum modo, nulo. Restam dois, portanto, e como esses poderes necessitam 
 

de um poder regulador para moderá-los, a parte do corpo legislativo, que é composto de 

nobres, torna-se muito capaz de produzir esse efeito”267. 
 

Na verdade, Montesquieu entendia que o judiciário deveria permanecer adstrito à 
 

aplicação da norma aos fatos, de modo que permanecesse desprovido de qualquer atividade 
 

criadora. Além disso, ele não foi incluído na mencionada atividade de fiscalização entre os 
 

poderes. Diferentemente dos demais, o Judiciário não seria permanente, mas deveria ser 
 

“exercido por pessoas extraídas da classe popular, em certas épocas do ano, de modo prescrito 

pela lei, para formar um tribunal que durasse apenas o tempo necessário”268. 
 

Embora inquestionável a contribuição de Montesquieu para a doutrina da separação de 
 

poderes, é esclarecedora a conclusão de Ives Gandra acerca do tema: 
 
 
 
266 FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p.481. 
267 SECONDAT, Charles-Louis de. (Montesquieu). Op. cit. p.169. 
268 Idem. Ibidem. p.167. 
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“O que Locke e a Inglaterra ofertaram para o aprofundamento temático de 
Montesquieu foi a tripartição equilibrada do poder. Hoje, estamos convencidos – 
quanto mais lemos os autores modernos – de que, em matéria de Direito, pouco se 
acrescentou ao que os romanos criaram; e, em matéria de filosofia, pouco se 
acrescentou ao que os gregos desvendaram. Qualquer filósofo posterior, como 
Políbio, que era também historiador, passando por Hume, Hobbes, Locke, Bacon, 
Maquiavel – historiador, filósofo, político e sociólogo -, Rousseau e outros, traz 
pequena contribuição ao pensamento universal descortinado pelos gregos. Tenho a 
impressão de que depois dos gregos pouca coisa se pôde criar. Criaram-se variações 
inteligentes, mas o tema central de Filosofia se encontra na Grécia e o do Direito em 
Roma.”269 

 
 
 

Tal foi a dimensão do postulado da separação de poderes que a Revolução Francesa, 
 

anos depois, incorporou essa concepção ao artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e 
 

do Cidadão, aprovada em 1789, que previa que “Toda sociedade na qual a garantia dos 
 

direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não possui uma 

Constituição.”270     E acrescentou que essa declaração “se expressa na criação de instituições 
 

independentes e autônomas, cujas funções diferenciadas objetiva o afastamento do 

despotismo do antigo regime e a garantia da liberdade e dos direitos fundamentais.”271 
 

Diferentemente do ocorrido na França e na Inglaterra, o sistema de divisão do poder 
 

contemplado na Carta Política norte-americana não teve como pano de fundo a distinção entre 
 

classes sociais, o que propiciou seu êxito, uma vez que a cultura de formação desse Estado 
 

não foi marcada pela disputa entre as ordens sociais pelo poder – como ocorreu naqueles 
 

países de histórico monárquico e aristocrático. O traço característico norte-americano foi a 
 

igualdade de condições do povo, unido na luta pela independência. 
 

A partir da análise acerca da paridade entre os três poderes do Estado, os criadores da 
 

federação americana entendiam que esse equilíbrio poderia ser mais facilmente abalado pela 
 

atuação do Poder Legislativo, tendo em vista alguns fatores básicos: o alcance de sua extensa 
 

atuação por todas as esferas da sociedade; a menor susceptibilidade à limitação; o fato de ser 
 

o único a atingir a dimensão financeira do povo, além da prerrogativa de definir os 
 

vencimentos dos agentes dos demais poderes, o que poderia criar dependência desses, em seu 

proveito272. 
 
 
269 MARTINS, Ives Gandra da Silva. (coord). A Constituição brasileira de 1988: Interpretações. Rio de 
Janeiro: Forense, 1990. 2ª ed. p.187. 
270 FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p.479. 
271 PEIXINHO, Manoel Messias. O Princípio da Separação dos Poderes, a Judicialização da Política e 
Direitos Fundamentais. In: XVII Congresso Nacional do Conpedi, 2008, Brasília. XVII Congresso Nacional do 
Conpedi. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p.1-30. 
272 COMPARATO, Fábio Konder. Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. p.671 e 672. 



86 
 
 
 

Com esses argumentos, os federalistas, em especial Hamilton, Jay e Madison, em 
 

busca de garantir maior equilíbrio entre os poderes, procuraram conceder maior força ao 
 

Executivo, mormente através da possibilidade de veto aos projetos do Legislativo. 
 

Foi nesse contexto que se viu, pela primeira vez, a ascensão do Judiciário ao caráter de 
 

poder equiparado ao Executivo e Legislativo, hábil a exercer controle sobre ambos, através da 
 

decisão pioneira da Suprema Corte em 1803, proferida por John Marshall, no caso Marbuy vs. 
 

Madison, quando se lhe atribuiu o controle de constitucionalidade de atos e normas do 
 

governo. 
 

Essas transformações atinentes à separação de poderes advindas das Revoluções 
 

Francesa e Americana marcaram um período de ruptura com os abusos praticados durante o 

absolutismo e apontaram para o início do Estado de Direito273. Analisando-se as diferentes 
 

formas de organização dos estados contemporâneos, é possível perceber com facilidade a 
 

presença do postulado da separação dos poderes, mesmo que variado seja o grau de 
 

independência entre eles. 
 

Ressalta-se, ainda, que Hans Kelsen274 (1881-1973), principal representante da escola 
 

positivista, afirmou a dificuldade de se estabelecer a um órgão a exclusividade da atividade 
 

criadora do direito e a outro a função aplicadora, tendo em vista que ambas as atividades são 
 

desenvolvidas pelos poderes simultaneamente. Nesse enfoque, o clássico pensador do Direito 
 

denunciou o equívoco da utilização do termo “separação”, preferindo o vocábulo 
 

“distribuição”, para designar a organização dos poderes. Como ilustração do exposto, o autor 
 

assevera que o legislativo não é o único competente para legislar; porém, somente as normas 
 

criadas por esse poder é que recebem a denominação (e o status) de lei. Assim, embora não 
 

haja para o legislativo o monopólio da atividade criadora do direito, seus atos possuem 

posição destacada no ordenamento jurídico275. 
 
 

3.1.1 A Separação dos Poderes nas Constituições Brasileiras 
 
 
 

A separação dos poderes do Estado foi introduzida no Brasil através da Constituição 
 

de 1824 e foi estabelecida, a exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
 

1789, como primordial para a conservação dos direitos do povo, através de seus artigos 9º e 
 
 
273 MALDONADO, Maurílio. Separação de Poderes e Sistema de Freios e Contrapesos: Desenvolvimento no 
Estado Brasileiro. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/web/instituto/sep_poderes.pdf>. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2012. 
274 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000.Traduzido de General Theory of Lawand State. p. 385-404. 
275 Idem. Ibidem. p.390. 
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10276. Conforme se depreende da leitura desse último artigo, a inovação trazida para a 
 

compreensão da separação dos poderes foi a inclusão de um quarto poder – denominado 
 

Moderador – que ficaria a cargo do Imperador – a quem caberia velar incessantemente pela 
 

manutenção da Independência, além de manter o equilíbrio e harmonia dos demais poderes. 
 

A criação do Poder Moderador trouxe para o cenário brasileiro as teorias de Benjamin 

Constant277, idealizador do modelo tetrapartido de governo. Na concepção do mencionado 
 

político francês, o titular desse poder seria o eixo da balança, moderando os conflitos entre o 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário278. Através da ideia do Moderador, Constant 
 

fortaleceu, de certo modo, a doutrina do checks and balances, transferindo a este órgão o 
 

dever de fiscalização aos demais, ao invés da fiscalização recíproca. Trata-se, pois, de um 
 

poder supostamente neutro, incumbido de corrigir os desvios dos outros poderes. No Brasil, 
 

contudo, tal neutralidade não se verificou, eis que o representante do Poder Moderador era, 
 

simultaneamente, chefe do Poder Executivo e, consequentemente, sua função de fiscalizar e 
 

harmonizar os demais poderes não poderia ser imparcial. 
 

Ademais, os atos invioláveis do titular do Poder Moderador não estariam sujeitos a 
 

qualquer tipo de responsabilização; somente os ministros estariam sujeitos à responsabilidade. 
 

Quando se une tal inviolabilidade à condição de chefia do Poder Executivo, é evidente o 
 

espaço ao abuso de poder. Em outras palavras: o Executivo estaria, em certa medida, imune à 
 

fiscalização e responsabilização, o que resulta em superioridade em relação ao Legislativo e 
 

Judiciário. Não à toa, o Poder Moderador foi alvo de diversas críticas entre os liberais da 
 

época. 
 

Em 1889, proclamou-se a República no Brasil, com a instituição do sistema 
 

federalista. A Constituição da República de 1891 previu a divisão dos poderes no âmbito 
 

horizontal na forma tripartida, resgatando as doutrinas de Locke e Montesquieu, 
 

estabelecendo a harmonia e independência entre os poderes, em alguns de seus artigos. 
 

O Poder Executivo seria exercido pelo Presidente da República, eleito para mandato 
 

de quatro anos, sendo a reeleição expressamente vetada. O Poder Judiciário teria o Supremo 
 

Tribunal Federal como órgão de cúpula, composto por quinze juízes, além dos tribunais 
 

federais e estaduais. O Congresso Nacional, órgão bicameral, ficou responsável por exercer o 
 
 

276 “Art.9º. A Divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o 
mais seguro meio de fazer effectivas as garantias, que a constituição oferece. 
Art.10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brazil são quatro: o Poder 
Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial.” 
277 Em sua obra Escritos de Política, Constant prevê a existência de quatro poderes, distinguindo o poder real do 
poder executivo. 
278 BETHELL, Leslie. (org). História da América Latina: Da independência a 1870. Trad. Maria Clara 
Cescato. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004, vol. III, p.350. 
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Poder Legislativo, composto pela Câmara dos Deputados, de representação popular e pelo 
 

Senado Federal, de representação dos Estados-Membros. 
 

Outro traço marcante adotado pelo Constituinte de 1891 foi a doutrina do checks and 
 

balances, através da distribuição interligada das atribuições e competências entre os poderes e 
 

entes federativos. Com a extinção do Moderador, a atividade de fiscalização entre os poderes 
 

passou a ser exercida de forma recíproca, ao invés de própria de um só poder, propiciando 
 

maior equilíbrio. 
 

A Constituição Brasileira de 1934 foi elaborada em meio à conjunção de diversos 
 

fatores políticos, sociais e econômicos, como a instabilidade do sistema federalista, as 
 

frequentes intervenções federais nos estados, o predomínio do coronelismo e das oligarquias 
 

locais e o período de Welfare State, os quais refletiram em alguns aspectos de seu texto. 
 

No que diz respeito à separação de poderes, a Carta Política preservou a fórmula 
 

tripartite, com o seguinte teor: “são órgãos da soberania nacional, dentro dos limites 
 

constitucionais, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independente e coordenados 

entre si”279. 
 

Houve, no entanto, algumas mudanças significativas na estrutura dos três poderes. No 
 

âmbito do Legislativo, destaca-se o abrandamento do sistema bicameral, uma vez que o 
 

Senado Federal foi reduzido à coordenação de poderes, recebendo capítulo próprio no 
 

Diploma para designar suas funções. Ademais, sua participação no Poder Legislativo foi 
 

restrita à de colaborador, ao invés de integrante do mesmo. Percebe-se, desta forma, a 
 

transferência a este órgão da prioridade de exercício da função de fiscalização dos Poderes, 
 

nos moldes do sistema de freios e contrapesos, o qual consiste na contenção do poder pelo 
 

poder, sob o pressuposto de que cada poder deve ser autônomo e exercer determinada função, 
 

a ser objeto de controle pelos outros poderes. Resulta daí a premissa de que os poderes são 
 

independentes; porém harmônicos entre si. 
 

Em relação ao Executivo, observa-se, além da extinção da figura do vice-presidente, 
 

ampliação de suas atribuições, como ressalta Paulo Bonavides: “Mas há, também, por outro 
 

lado, uma forte tendência centralizadora – marcada pela ampliação das atribuições do Poder 
 

Executivo -, que vem aliada a um desejo de regular todas as instâncias do corpo social, a uma 

maciça intervenção do Estado na economia”280. 
 
 
279 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos. 16 de Julho de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 10 de setembro de 
2012. 
280 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1991, 3ª ed. p.320. 
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Já no âmbito do Judiciário, foram introduzidas a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. 
 

Após o golpe de 10 de novembro de 1937, o Brasil teve sua segunda Carta Política 
 

outorgada, qual seja, a Constituição de 1937, marco do Estado Novo e da Ditadura de Getúlio 
 

Vargas. 
 

Esta Constituição não contemplou o Princípio da Separação dos Poderes, ao menos 
 

não expressamente. Embora o Diploma previsse a existência de um Legislativo, um 
 

Executivo e um Judiciário, na prática, não se explicitou atuação distinta e equilibrada entre os 
 

mesmos. Cumpre sublinhar que a referida Constituição não chegou a ser aplicada, uma vez 
 

que o plebiscito para aprová-la não ocorreu. Vargas governou o país com base nas suas 

disposições finais e transitórias281. 
 

Inaugurada a fase de redemocratização do país, instalou-se, em 02 de fevereiro de 
 

1946, a Assembleia Constituinte, culminando com a promulgação, em 18 de setembro do 
 

mesmo ano, da nova Constituição, que restaurou a separação dos poderes. Além disso, 
 

retomou-se o sistema de freios e contrapesos, o bicameralismo do Legislativo e a figura do 
 

Vice-Presidente, que passou a presidir o Senado Federal. 
 

Com o Golpe Militar em 1964, teve início o segundo período ditatorial brasileiro, 
 

consolidado pela outorga da Constituição de 1967 e pela Carta de 1969. 
 

Não houve inovação formal da Carta de 1967 em relação à separação dos Poderes. O 
 

texto previa a independência e harmonia do Executivo, Legislativo e Judiciário, vedava a 
 

delegação de atribuições pelos órgãos e o exercício concomitante de função em dois poderes 
 

distintos. 
 

A edição do Ato Institucional nº5 (AI-5) representou a maior expressão do 
 

autoritarismo na República brasileira e instituiu, dentre outras arbitrariedades, a competência 
 

do Executivo para legislar, quando do recesso do Legislativo em qualquer dos três níveis de 
 

governo; o poder do Presidente da República de suspender direitos políticos e cassar 
 

mandatos eletivos; suspensão das garantias da magistratura; possibilidade de confisco de 

bens; suspensão do habeas corpus para crimes políticos e outros282. 
 

Posteriormente, foi editada a emenda nº 01, de 1967, em 17 de outubro de 1969, que 
 

reformou o Texto Constitucional. A referida emenda seria uma nova Constituição no sentido 
 

material; no entanto, muitas das garantias e direitos fundamentais não saíram do papel, em 
 

virtude do mencionado AI-5. As restrições advindas desse ato intensificaram-se, foram 
 
 
 
281 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 15ª ed. p.612. 
282 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009. p.36-7. 
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instauradas diversas formas de tortura política e a censura à imprensa e aos meios de 
 

comunicação tornou-se generalizada. 
 

Este deplorável cenário provocou enorme clamor e insurgências populares, 
 

culminando com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma 
 

nova Constituição. 
 

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu, em seu artigo 2º, que são Poderes da 
 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o que 
 

também não representou uma inovação na matéria. No entanto, o constituinte suprimiu o texto 
 

que dispunha sobre a vedação da delegação de atribuições e a impossibilidade de exercício de 
 

funções concomitantes em dois poderes. 
 

Como demonstrado por Kelsen, os poderes não exercem exclusivamente suas 
 

atividades típicas; eventualmente também desempenham funções próprias dos demais. Essas 
 

atividades atípicas efetuadas pelos poderes não deixam de ser uma forma de exercício do 
 

sistema de freios e contrapesos, através das quais há controle e fiscalização recíproca entre 
 

Executivo, Legislativo e Judiciário tendente a evitar abusos ou excesso de poder, danos aos 
 

cidadãos, bem como preponderância de interesses particulares. Conforme leciona Bonavides: 
 
 
 

“Como reza a célebre fórmula de Montesquieu, ‘a experiência eterna mostra que 
todo homem que tem poder é tentado a abusar dele’. (...) A Constituição, como Lei 
Básica, é princípio formal a que todo cidadão pode e deve recorrer. (...) Todos temos 
o direito de nos rebelar contra qualquer espécie de coerção e abuso de poder, em 
qualquer instância em que se manifestem: nossa arma chama-se Constituição. Ela é 
a resposta à exigência também de Montesquieu, há mais de dois séculos: ‘Para que 
não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie 
o poder.”283 

 
 
 

Ao refletir sobre o controle recíproco dos três poderes segundo a Constituição de 

1988, Diogo Moreira Neto284 identificou quatro modalidades básicas de controle, a saber: de 
 

cooperação, consentimento, fiscalização e de correção. 
 

Através do controle de cooperação há co-participação obrigatória de um poder no 
 

exercício de função típica de outro, tanto para assegurar-lhe a legalidade, quanto a 

legitimidade do resultado almejado285. Como exemplo do controle de cooperação, o referido 
 

autor cita a função atribuída ao Senado Federal, em conjunto com a Câmara dos Deputados, 
 
 
 
283 BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História Constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1991, 3ª ed. p.483. 
284 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Interferências entre Poderes do Estado. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília: Senado, nº 103, jul/set 1989. p.13. 
285 Idem. Ibidem. p.13. 
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de integrar cada casa com dois representantes, o Conselho da República, órgão do Poder 
 

Executivo. 
 

O controle de consentimento seria realizado através de uma manifestação de 
 

concordância por um Poder que garantiria eficácia e exequibilidade a atos exercidos 
 

tipicamente por outro. Um exemplo marcante desse controle é o ato privativo de o Presidente 
 

sancionar, promulgar e fazer publicar leis, expressando sua concordância com as mesmas. 
 

O controle e fiscalização seriam exercidos através do desempenho de funções de 
 

vigilância e sindicância por um poder acerca dos atos tipicamente exercidos por outro, com a 
 

finalidade de verificar a ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade em sua atenção. Exemplo 
 

desse controle está na competência exclusiva do Congresso de fiscalizar diretamente os atos 
 

do Poder Executivo, inclusive da administração indireta. Paralelamente, as Comissões 
 

Parlamentares de Inquérito são também exemplos desse tipo de controle, quando o Legislativo 
 

exerce fiscalização sobre o Judiciário e sobre o Executivo. 
 

Finalmente, o controle de correção é exercido pelo desempenho de funções atribuídas 
 

a um Poder de sustar ou desfazer atos praticados tipicamente por outro, considerados viciados 
 

de legalidade ou legitimidade. Maior exemplo dessa modalidade é o controle de 
 

constitucionalidade, exercido pelo Judiciário em relação aos atos dos demais. 
 

Em se tratando de limitação do poder, o Brasil passou por significativo avanço com a 
 

Constituição de 1988, mormente em se tratando do reforço do Judiciário e do Ministério 
 

Público na tutela dos interesses difusos e coletivos, da tarefa de defesa da ordem jurídica, do 
 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis – como o direito à 
 

saúde -, ficando o Princípio da Separação dos Poderes fortalecido no direito brasileiro 

contemporâneo286. 

Conforme lição de Canotilho287, a separação dos poderes, como princípio 
 

organizatório estrutural, articulado com outros princípios constitucionais positivados, 

constitui uma das grandes constantes do Estado Constitucional. Claudia Santos288 acrescenta 
 

que a separação dos poderes não é um fim em si; ao contrário, é instrumento de efetivação do 
 

Estado Democrático de Direito, que pressupõe a possibilidade de controle. 
 

Entre os diversos tipos de interferências entre os poderes, para os fins deste estudo, 
 

merece particular atenção a atuação do Poder Judiciário no intuito de suprir omissões dos 
 
 
 

286 MALDONADO, Maurílio. Separação de Poderes e Sistema de Freios e Contrapesos: Desenvolvimento no 
Estado Brasileiro. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/web/instituto/sep_poderes.pdf>. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2012. 
287 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p.551. 288SANTOS, Claudia Maria Macedo Perlingeiro, Op. cit. p.378. 
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poderes Executivos e Legislativo, no cumprimento de suas competências. Essa iniciativa é 
 

desempenhada por meio da interpretação constitucional e do controle de constitucionalidade, 
 

que, não raro abre espaço ao que se designa como Ativismo Judicial. 
 

As referidas omissões mantêm relação dialética com o volume de demandas judiciais – 
 

individuais ou coletivas – que exigem do Judiciário, pelo princípio da inafastabilidade -, 
 

decidir questões que, muitas vezes, não seriam de sua competência – ou conhecimento técnico 
 

- assim resolver ou decidir. 
 
 

3.2 A expansão do Poder Judicial: A Judicialização da Política 
 
 

Antes de enfrentar o tema da judicialização da saúde, faz-se necessário tratar da 
 

judicialização da política, matriz de todas as demais. A esse respeito, vale lembrar que a 
 

expansão do poder judicial, também conhecida como judicialização da política, está longe de 
 

ser particularidade brasileira; tampouco constitui prática recente. Trata-se de fenômeno global 
 

relevante a partir do final do século passado, que atingiu a maioria dos países que dispõem de 
 

um Tribunal Constitucional hábil a exercer controle sobre os diversos atos do governo. 
 

Através da judicialização, os tribunais passaram a atuar diretamente na solução de conflitos e 
 

dilemas que seriam reservados à deliberação das esferas majoritárias, ocupando espaço 

estratégico dentro da lógica do sistema de freios e contrapesos289. 
 

Um marco teórico para o estudo da judicialização da política – e consequentemente da 
 

saúde – foi a obra intitulada The Global Expansion of Judicial Power, organizada por Neal 

Tate e Torbjörn Vallinder290, para quem a judicialização da política pode ser considerada um 
 

padrão americano. Segundo os autores mencionados, a justificativa pode radicar em eventos 
 

marcantes do século XX, como a queda do comunismo do Leste Europeu e o fim da União 
 

Soviética, o que fez com que os Estados Unidos se consagrassem como a única superpotência. 
 

Em paralelo, eles apontam como determinante do movimento de expansão do poder judicial, a 
 

democratização na América Latina, Ásia e África, cujas circunstâncias tornaram inevitável a 
 

inclusão de um Judiciário forte. 
 

Por outro lado, o recrudescimento do Judiciário em países democráticos desenvolve-se 
 

em um cenário de descrédito da população em relação aos parlamentares, pois, embora possa 
 
 
 

289 Expressão criada por Montesquieu , originária do inglês “check and balance system”, que traçou parâmetros 
fundamentais da organização política liberal. O sistema de freios e contrapesos sistematizou e ampliou a divisão 
dos poderes anteriormente definida por Locke, e consiste na contenção do poder pelo poder, ou seja, cada poder 
deve ser autônomo e exercer determinada função. Todavia, esta função deve ser controlada pelos outros poderes, 
tendo, com isto, poderes independentes, porém harmônicos entre si, conforme já explicado em item anterior. 
290 TATE, Neal; VALLINDER, Torbjörn. The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York 
University Press. 1995, p.2-3. 
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haver corrupção nas três esferas de poder, algumas são avaliadas como mais corruptas do que 
 

as outras. 
 

O fim da II Guerra Mundial fez-se acompanhar da criação dos tribunais 
 

constitucionais, no intuito de promover, proteger e garantir os direitos humanos. Sob esse 
 

ângulo de análise, a Declaração Universal dos Direitos Humanos representa marco importante 
 

na expansão do poder judicial, principalmente no que concerne à atuação dos tribunais 
 

constitucionais, seja atuando diante da ausência de proteção a esses direitos, ou, 
 

principalmente, no caso de ofensa aos mesmos, na esfera individual ou coletiva. 
 

No mesmo sentido, o controle de constitucionalidade pelos tribunais constitucionais 
 

tem sido importante propulsor da judicialização, já que o instituto permitiu ao Judiciário 
 

interferir no âmbito de atuação dos demais poderes, sob a justificativa de defender a correta 
 

observância à Constituição e evitar que suas normas sejam violadas. 
 

Antoine Garapon291, em estudo focado no avanço do poder judicial, também apontou 
 

algumas causas para o fenômeno, dentre elas, a apatia popular e a inércia ou incapacidade do 
 

poder político, diante das demandas sociais, como a saúde. Perante a crise instaurada nas 
 

democracias atuais, o Judiciário representa salvaguarda aos direitos e às frustrações dos 
 

jurisdicionados, levando a efeito o papel de “guardião de promessas” não cumpridas pelo 
 

Estado, através das instituições majoritárias. Segundo lição explícita do autor mencionado: 
 
 
 

“O juiz surge como o recurso contra a implosão das sociedades democráticas que 
não conseguem administrar de outra forma a complexidade e a diversificação que 
elas mesmas geraram. Ele é o último guardião de promessas tanto para o sujeito 
como para a comunidade política.”292 

 
 

Garapon identifica vínculos entre o aumento da litigância processual e o 
 

individualismo típico das sociedades capitalistas, que faz com que as pessoas percam a 
 

confiança nas instituições. O autor recusa-se a ver na juridicização da vida pública e privada 
 

uma simples contaminação do espírito processual, eis que a fonte desse fenômeno patológico 
 

situa-se no interior da sociedade democrática. 
 

Por outro lado, haveria marcante processo de contratualização das relações sociais; ou 
 

seja, o contrato jurídico constitui peça fundamental em todos os ramos da vida humana. 
 

Deve-se, portanto, segundo Garapon, conectar as transformações no papel do juiz com as 
 

transformações havidas no cerne da democracia. 
 

Como sublinhou Luiz Werneck Vianna, 
 
 
291 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião de promessas. Rio de Janeiro: Renavan, 2001. 
292 Idem. Ibidem. p.26-27. 
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“A judicialização da política não deriva de um eventual sistema de orientação dos 
juízes, mas da nova trama institucional trazida pela moderna sociedade capitalista, 
que pôs o direito, seus procedimentos e instituições no centro da vida pública e, 
neste preciso sentido, ela já é parte constitutiva das democracias 
contemporâneas.”293 

 
 
 
 

Na verdade, todos os aspectos elencados tiveram sua quota de participação na 
 

expansão do poder judicial. No caso específico do Brasil, o período de redemocratização foi 
 

uma importante influência para o fortalecimento da atividade judicial a partir do ponto de 
 

vista histórico. 
 

Como ressaltado, a Carta Magna consagra o maior rol de direitos e garantias, o que 
 

significa importante conquista da população, depois de mais de vinte anos de ditadura militar. 
 

Entretanto, a mera declaração formal de direitos não seria - e não é – suficiente para garantir 
 

sua concretização. No intuito de evitar que se tornem letra morta no ordenamento jurídico, o 
 

parágrafo 1º do artigo 5º, já citado, concedeu-lhes aplicabilidade imediata, independente da 
 

atividade do legislador ordinário. Vale ressaltar que esse dispositivo não se limita aos direitos 
 

individuais, mas alcança igualmente os direitos fundamentais de forma geral – como o direito 
 

à saúde. 
 

Por outro giro, ao positivar os direitos fundamentais de segunda dimensão, os direitos 

sociais por excelência294, o constituinte destacou o dever de prestações positivas por parte do 
 

Estado, seja através de políticas públicas (por iniciativa do Poder Executivo), seja através de 
 

regulamentação legal (por parte do Legislativo), ou através de prestação jurisdicional, a cargo 
 

do Poder Judiciário – neste papel, envolvido não somente em sua função de julgador, mas 
 

também na de intérprete das normas constitucionais. 
 

Ocorre que, ao dispor de forma abrangente acerca dos direitos fundamentais 
 

prestacionais e, paralelamente, ao concedê-los a garantia de aplicabilidade imediata, o 
 

constituinte colocou o Estado em difícil situação, tendo em vista o desafio de garantir a um 
 

povo com enorme taxa de pobreza, desemprego, analfabetismo e criminalidade, o gozo de 
 

direitos básicos como educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, lazer, dentre outros. 
 
 
 
 
 

293 VIANNA, Luiz Werneck. O Ativismo Judicial Mal Compreendido. In: Boletim CEDES. Rio de Janeiro, 
julho e agosto de 2008, p.03. Disponível em: <http://www.cedes.iuperj.br>. Acesso em: 15 de dezembro de 
2012. 
294 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Livraria Almedida, 1987. 
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Isso faria com que esses direitos deixassem de ser meras intenções políticas, mas sobretudo, 
 

exigissem observâncias nas situações concretas e prestações positivas por parte do Estado. 
 

É nesse sentido que se vislumbra a situação de o Judiciário atuar de modo a executar 

sua prerrogativa de prestação de tutela jurisdicional, obviamente mediante provocação295, de 
 

modo a suprir as frequentes omissões por parte dos demais poderes em seus respectivos 
 

deveres prestacionais. 
 

Tratando do assunto, Edna Raquel Hogemann, comenta que: 
 
 
 
 

“O impressionante volume de ações judiciais, provocado por políticas econômicas 
equivocadas que se sucederam na década passada, aliado ao crescente aumento da 
litigiosidade, mormente após o advento da Constituição Federal de 1988, que 
consagrou em seu bojo inúmeros direitos e garantias fundamentais, o número 
insuficiente de juízes para atender com presteza a esta nova demanda, o 
desaparelhamento dos órgãos do Judiciário e o anacronismo da legislação 
processual, a despeito de recentes inovações, contribuem para que o Judiciário seja 
hoje um poder que vive uma profunda crise.”296 

 
 
 

Diante da inafastabilidade da jurisdição, o Judiciário, irremediavelmente, é instado a 
 

intervir em matérias que seriam eminentemente políticas, como a formulação e 
 

implementação de políticas públicas para a concretização dos direitos fundamentais. Essa 
 

atuação interventiva não constitui mera conveniência dos magistrados envolvidos; mas, 
 

sobretudo, cumprimento de dever emanado da Carta Magna. 
 

Werneck Vianna ressalta que a judicialização da política “deve sua origem tanto ao 
 

legislador constituinte, quanto à cidadania que, progressivamente, foi se apropriando, em suas 

práticas, dos novos institutos criados pela Carta.”297 O autor afirma que a origem desse 
 

fenômeno deve ser buscada, de um lado, na iniciativa do legislador e, de outro, nas demandas 
 

da cidadania, no sentido de encontrar proteção dos seus direitos contra o Estado e as 
 

empresas. 
 
 
 

“A constitucionalização do Direito e a ênfase na efetividade do Texto Fundamental 
foram fatores determinantes para se ampliar a judicialização no cotidiano. Assim, 
temas que sequer mereciam tratamento legislativo hoje se encontram consagrados no 

 
 
 
295 Tendo em vista, é claro, o princípio da inércia. 
296 HOGEMANN, Edna Raquel R.S. A Tutela Jurisdicional Diferenciada nos Conflitos Trabalhistas. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/2580/a-tutela-jurisdicional-diferenciada-nos-conflitos-
trabalhistas>. Acessado em: 20 de dezembro de 2012. 
297 VIANNA, Luiz Werneck. O Ativismo Judicial Mal Compreendido. In: Boletim CEDES. Rio de Janeiro, 
julho e agosto de 2008, p.03. Disponível em: <http://www.cedes.iuperj.br>. Acesso em: 15 de dezembro de 
2012. 
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texto constitucional, abrindo espaço para a judicialização em sentido amplo e para o 
exercício da jurisdição constitucional.”298 

 
 
 
 

Seguindo a tendência mundial, o Brasil também teve a jurisdição constitucional como 
 

estímulo à judicialização. O STF adquiriu a função precípua de guardião da Constituição e 
 

vem caminhando para se consagrar como verdadeiro Tribunal Constitucional, ao invés de 
 

mera instância julgadora superior. A Corte é responsável pelo controle de constitucionalidade 
 

de leis e atos normativos exarados pelos demais poderes, inclusive por suprir suas omissões, 
 

quando deixam de cumprir determinada obrigação constitucional. Ao analisar o assunto, 
 

Barroso afirma: 
 
 
 

“Não se pode imputar aos ministros do STF a ambição ou a pretensão, em face dos 
precedentes referidos, de criar um modelo juriscêntrico, de hegemonia judicial. A 
judicialização, que de fato existe, não decorreu de uma opção ideológica, filosófica 
ou metodológica da Corte. Limitou-se ela a cumprir, de modo estrito, o seu papel 
constitucional, em conformidade com o desenho institucional vigente.”299 

 
 

Diante do exposto, a expansão do poder judicial no Brasil deriva da Carta Magna, que 
 

confere ao Poder Judiciário, entre outras, as prerrogativas seguintes: 1) ampla proteção aos 
 

direitos fundamentais; 2) controle de constitucionalidade abrangente; 3) assunção pela Carta 
 

Política de matérias antes reservadas à legislação ordinária ou ao processo político 
 

majoritário. 
 

A judicialização da política é, portanto, a síntese dessa expansão do poder judicial ora 
 

analisada, existente em nível mundial e em virtude de diversos fatores jurídicos, políticos, 
 

econômicos, sociais e históricos. O conceito de judicialização foi bem ressaltado por 
 

Vallinder, nos seguintes termos: 
 
 
 

“Quando falamos em expansão global do poder judicial, nos referimos à infusão da 
tomada de decisões pelos juízes e dos procedimentos tipicamente jurídicos no 
âmbito político, onde eles não residiam anteriormente. Para abreviar, nos referimos à 
judicialização da política. 
(...) Em resumo, poderíamos dizer que a judicialização essencialmente envolve 
transformar algo na forma de processo judicial.”300 

 
 
 
298 VALLE, Vanice Regina Lírio do. (org). Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: 
Juruá, 2009. p.36. 
299 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
300 TATE, Neal; VALLINDER, Torbjörn. The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York 
University Press. 1995, p.13. 
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Tate, no mesmo sentido, aponta duas definições básicas para o termo, que reflete o 
 

desdobramento inerente ao fenômeno: 
 
 

“É o processo pelo qual tribunais e juízes passam a influenciar cada vez mais a 
elaboração de políticas públicas que eram originalmente feitas ou acredita-se que 
deveriam ser feitas no âmbito político, através do Legislativo ou Executivo. É, 
também, o processo através do qual âmbitos de tomada de decisão não-judiciais vêm 
a ser dominados por procedimentos tipicamente judiciais.”301 

 
 

Embora Neal Tate considere global a expansão do poder judicial, a partir de estudo 
 

comparado, ele identifica algumas condições que melhor permitem constatar a presença da 
 

judicialização em determinado Estado. 
 

A primeira seria a prática da democracia. O autor aponta para a dificuldade de 
 

imaginar que um ditador admita a participação de juízes independentes na elaboração de 
 

políticas públicas. Frisa-se, portanto, a incompatibilidade entre o fenômeno da judicialização 
 

da política e regimes antidemocráticos, tendo em vista a hegemonia do Executivo que os 
 

caracteriza. 
 

Uma segunda condição necessária, mas não suficiente para a judicialização, segundo 
 

análise de Tate, seria a separação entre poderes. Como examinado, no Brasil, a separação de 
 

poderes encontra-se positivada no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição 
 

Imperial, em 1824. Contudo, a mera positivação não garante a independência, harmonia, 
 

equilíbrio e fiscalização recíproca. A esse respeito, vale recordar que, mesmo havendo essa 
 

previsão expressa na Constituição de 1967, os Poderes Legislativo e Judiciário permaneceram 
 

subjugados ao Executivo, no contexto da ditadura militar. 
 

Nessa linha de raciocínio, para analisar a separação de poderes como condição de 
 

desenvolvimento da judicialização, é imperioso verificar se a prática é fiel – ou pelo menos 
 

tende a ser – ao disposto pelo constituinte quanto ao tema. A Constituição de 1988 delimitou 
 

as competências dos poderes, reconhecendo a necessidade de implantação de mecanismos 
 

fiscalização recíproca. Embora haja, eventualmente, pontos falhos que tendem a 
 

comprometer a total independência, pode-se dizer que o Brasil preenche esse requisito, em 
 

termos gerais. 
 

Na sequência, o autor aponta, como terceira condição para a judicialização, a 
 

existência de uma política de direitos, com respaldo constitucional. Nessa linha de 
 
 

301 Conforme original: “(...) the process by which courts and judges come to make or increasingly to dominate 
the making of public policies that had previously been made (or, it is widely believed, ought to be made) by 
other governmental agencies, especially legislatures and executives, and (…) the process by which nonjudicial 
negotiating and decision-making forums come to be dominated by quasi-judicial (legalistic) rules and 
procedures.” Idem. Ibidem. p.28. 
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argumentação, independentemente da carta formal de direitos, deve haver a assimilação da 
 

ideia de que as minorias e os indivíduos em geral são sujeitos de direitos, os quais podem ser 
 

invocados, inclusive contra a supremacia da maioria. Essa garantia traz à baila a importância 
 

política dos juízes também na defesa dos interesses de minorias. 
 

Em continuidade, Tate sublinha a utilização dos tribunais pelos grupos de interesse, 
 

segundo o pressuposto de que a judicialização é um processo que se alimenta de interesses 
 

econômicos e sociais, que, por sua vez, estruturam o sistema político. Desse modo, o 
 

desenvolvimento e a expansão de uma política de direitos poderiam ser vistos, mais 
 

propriamente, como conquista dos grupos de interesse que não encontram repercussão no 
 

processo de decisão majoritário. Não se trataria, assim, de iniciativa altruísta dos 
 

protagonistas do poder tendente a elevar os direitos humanos. 
 

O autor em comento considera que, à medida que esses atores sociais descobrem o 
 

potencial da utilização dos tribunais no sentido de alcançar seus objetivos, eles tendem a 
 

expandir as expectativas acerca do real alcance de seus direitos, que antes representavam 
 

remota formalidade em uma Carta Política. 
 

Com fundamento no exposto, uma forma de constatar se determinado Estado é hábil a 
 

participar do processo de judicialização, deve-se observar se ele oferece boas condições de 
 

acesso ao Judiciário pelos grupos e interesse. Mais do que isso, cumpre analisar se a busca 
 

aos tribunais é significativa para esses grupos, na defesa de seus interesses. Essa análise se 
 

destina a corroborar a tese de que o Poder Judiciário consolida-se como ator político e 

importante parceiro no processo decisório302, e confirmar a hipótese levantada por Tate e 
 

Vallinder sobre a judicialização da política como recurso das minorias contra as maiorias 
 

parlamentares. 
 

Tate menciona ainda, como condição da judicialização da política, a inefetividade das 
 

instituições majoritárias. Segundo o autor em tela, isso poderia ocorrer em duas situações: a 
 

presença de políticas de direitos e a fraqueza dos partidos políticos e das coligações, em 
 

virtude da transferência da disputa legislativa para os tribunais, no sentido de reconhecer 
 

direitos das minorias. A segunda decorreria da inabilidade do executivo em governar diante 
 

partidos políticos frágeis e da ausência de maiorias parlamentares, tornando difícil o 
 

desenvolvimento de políticas eficazes com o apoio público, principalmente com a oposição 
 

fazendo uso do judiciário. 
 
 
 
 
302 VIANNA, Luiz Werneck. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1991. p.51. 
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A eventual crise de governo levaria, por consequência, às duas últimas condições 
 

propostas por Tate: a percepção por parte das instituições políticas de sua falta de 
 

credibilidade perante a sociedade e a delegação voluntária de determinados assuntos para a 
 

esfera não-majoritária: o Judiciário. 
 

O autor sustenta, por fim – mas não menos importante -, que poderia haver, por outro 
 

lado, transferência voluntária de decisões para o âmbito do Judiciário, como estratégia política 
 

– embora essa intencionalidade seja negada. Algumas questões polêmicas, que poderiam ser 
 

prejudiciais à imagem do ente público, qualquer que fosse o sentido da decisão tomada, por 
 

vezes, são deixadas de lado. Para suprir esse vácuo, o Judiciário estrategicamente é chamado 
 

a intervir, tendo em vista que, por não sofrer os ônus do processo majoritário, não padeceria 
 

com a insatisfação popular. Essa prática seria um fator de favorecimento à judicialização da 
 

política. 
 

Ran Hirschl303 ao discorrer sobre o tema, afirma que o poder judicial “não cai do céu”, 
 

ele é politicamente construído. Sendo assim, defende que a constitucionalização dos direitos 
 

e o fortalecimento do controle de constitucionalidade das leis resultam de um pacto 
 

estratégico liderado por elites políticas hegemônicas continuamente ameaçadas, que buscam 
 

isolar suas preferências políticas contra mudanças em razão da política democrática, em 
 

associação com elites econômicas e jurídicas que possuem interesses compatíveis. 
 
 
 

3.3 Determinantes e Indicadores do Ativismo Judicial 
 
 
 

O ativismo judicial pode ser considerado outra face da expansão do poder judicial e da 
 

judicialização da política, fenômenos que possuem aspectos em comum, embora não sejam 

gerados pelas mesmas causas imediatas. Conforme análise de Luiz Roberto Barroso304, a 
 

judicialização e o ativismo judicial são primos, vêm da mesma família, frequentam os 
 

mesmos lugares, mas não possuem as mesmas origens, nem são gerados por idênticas causas 
 

imediatas. 
 

Definir o ativismo judicial é tarefa espinhosa, que não encontra consenso na doutrina. 
 

Apontar uma ou outra decisão judicial como ativista também leva a uma série de discussões 
 

que refletem a complexidade do tema. Como já observou Kermit Roosevelt III, “na prática 
 
 
 

303 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 
Harvard: University Press, 2004. p.34. 
304 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
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esse termo acaba por ser um pouco mais do que meramente um discurso retórico utilizado 

para qualificar decisões com as quais o interlocutor não concorda.”305 
 

Para o autor, o ativismo judicial, como conceito, tipicamente utilizado, implica o ato 
 

de decidir um caso contrariamente ao sentido pleno da Constituição, mas de acordo com as 
 

preferências políticas do juiz. Em um sentido processual, uma decisão poder ser considerada 
 

ativista, se o juiz se prestar a decidir questões que não são fundamentais para a resolução do 
 

caso particular. Em terceiro lugar, o autor considera ativista a prática judicante que vai de 
 

encontro a uma lei estadual ou federal. Nesse caso, a Corte assumiria posição contrária a um 
 

ator político eleito, decretando, por consequência, que determinados conflitos não poderiam 

ser resolvidos através do processo democrático306. 
 

Assim como ocorre com a judicialização, a noção de ativismo está ligada à tomada de 
 

decisões que invadem as competências de outros poderes políticos e à concretização da 
 

vontade constitucional. Entretanto, como ressaltado, os institutos possuem singularidades 
 

distintas. 
 

A judicialização deriva de aspectos objetivos consagrados na Constituição; entre eles, 
 

o controle de constitucionalidade, a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e a 
 

abrangência de matérias impregnadas da força de norma constitucional. Como se depreende, 
 

o fenômeno constitui-se num fato, numa circunstância que decorre do modelo constitucional 

que se adotou307. 
 

Em outro sentido, o ativismo judicial advém de aspectos subjetivos, inerentes aos 
 

próprios magistrados ou a uma Corte em particular. Trata-se de atitude deliberada, de 
 

natureza comportamental que, muitas vezes, envolve bastidores de decisões políticas. O 
 

oposto do ativismo seria a auto-contenção judicial, em que os magistrados procuram evitar a 

interferência em competências de outros poderes em suas decisões308. 

José Ribas e Vanice Valle309 relatam que a primeira utilização do termo não se deveu, 
 

a princípio, a um denso artigo acadêmico. Pelo contrário; deveu-se a matéria publicada na 
 

revista americana Fortune, voltada para o público em geral. Segundo os autores, o jornalista 
 
 
305 No original: “... in practice ‘activism’ turns out to be little more than a rhetorically charged shorthand for 
decision the speaker disagrees with.” In: ROOSEVELT III, Kermit. The Myth of Judicial Activism: making 
sense of Supreme Court Decision. Yale University Press, 2006. p.03. 
306 Idem. Ibidem. p.38-9. 
307 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
308 Ibidem. 
309 VIEIRA, José Ribas; VALLE, Vanice Regina Lírio do; TAVARES, Rodrigo de Souza. Ativismo 
Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. In: Anais do XVII Conpedi. Disponível na internet: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/brasilia/15_639.pdf>. Acessado em 09 de dezembro de 2012. 
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Arthut Schlesinger Jr. redigiu o artigo intitulado “The Supreme Court: 1947”, onde traçou o 
 

perfil dos noves juízes da Suprema Corte norte-americana, classificando alguns como 
 

ativistas, outros como auto-limitadores e uns poucos como grupo de centro. “Desde então a 
 

expressão tem sido usada por alguns constitucionalistas dos Estados Unidos com uma 
 

perspectiva crítica, para imprecar um comportamento judicial não consoante com a opinião 

jurisprudencial dominante”310. 
 

Como se pode deduzir, as origens do ativismo remontam à jurisprudência norte- 
 

americana, a qual, segundo Barroso, seguiu tendência conservadora até a década de 1950; 
 

desde então, a Suprema Corte produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos 
 

fundamentais, sobretudo envolvendo negros, acusados em processo criminal e mulheres, 

assim como no tocante ao direito de privacidade e de interrupção de gestação311. 
 

Deve-se ter cautela quanto à utilização do termo ativismo judicial, bem como quanto à 
 

intepretação de textos ou discursos que o utilizam. Na maioria das situações, a expressão é 
 

empregada sem qualquer fundamento lógico, mas meramente para fundamentar discursos 
 

efusivos e inflamados de insatisfação com um tribunal, ou magistrado em particular, 
 

normalmente no contexto de decisão específica. Outras vezes, identifica-se o uso do termo 
 

em coerência de valores do interlocutor com tendências progressistas de alguns tribunais ou 
 

magistrados. Entretanto, em ambas as situações, pode não ter havido qualquer indício de 
 

ativismo, quando analisadas sob o ponto de vista metodológico. 
 

A despeito da dificuldade de conceituação e ausência de clareza, quando se faz uso em 
 

um contexto apropriado, o termo pode ser valiosa ferramenta para instigante discussão sobre o 
 

papel judicial. 
 

Keenan Kmiec312     sistematizou definições do ativismo, reconhecendo as cinco 
 

principais conceituações adequadas à prática cotidiana dos tribunais. São elas: 1) quando os 
 

magistrados ignoram a lei, em busca de resultado pré-determinado; 2) quando um tribunal 
 

derruba leis constitucionais; 3) quando tribunais ignoram ou não aplicam os precedentes; 4) 
 

quando os juízes deixam de interpretar a lei e passam a legislar; 5) quando há o emprego de 
 

um método ilegítimo de interpretação da lei pelos tribunais. 
 

A primeira abordagem, que diz respeito à busca de um resultado pré-determinado 
 

pelos magistrados constitui grave acusação e possui dois desdobramentos, segundo o autor: a 
 
 
310 Idibem. 
311 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
312 KMIEC, Keenan. Have you ever been a judicial activist? Disponível em: 
<http://www.politico.com/news/stories/0509/22380.html>. Acesso em 08 de novembro de 2012. 
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decisão deve mostrar-se equivocada, ou revestir-se de motivações inadequadas. Entretanto, é 
 

improvável a verificação de um ou outro caso. Em primeiro lugar, qualquer decisão é passível 
 

de ser fundamentada, pois é uma qualidade da ciência jurídica abrigar vários posicionamentos 
 

viáveis para o tratamento de temas submetidos a julgamento. Em segundo lugar, quanto à 
 

vontade pré-determinada do julgador a proferir julgamento em certo sentido, em virtude de se 
 

tratar de questão eivada de subjetividade, dificilmente se poderá lograr comprovação objetiva. 
 

Com relação à derrubada de leis constitucionais pelo tribunal, o autor se refere ao 
 

controle de constitucionalidade exercido pela Corte Constitucional. É indubitável que o 
 

exercício dessa função é de enorme importância para o Estado de Direito. Entretanto, Kmiec 
 

mostra preocupação quanto a certas opções do Tribunal, que tem o efeito de invalidar algumas 
 

normas, sem o devido aprofundamento analítico, desprestigiando decisão legislativa e a 
 

vontade majoritária, além de violar a separação de poderes. 
 

É fato, que se o conflito é polêmico, o Tribunal estaria diante um dilema: ir adiante, 
 

declarar a inconstitucionalidade e violar a vontade majoritária, ou deixá-la no ordenamento, 
 

correndo risco de violar a Constituição, em nome da separação de poderes. É justamente a 
 

atitude que a Corte tomará nessa circunstância que permitirá defini-la como ativista ou auto-

limitativa313. 
 

Ainda com referencia à teoria de Kmiec, tem-se a inobservância de precedentes 
 

judiciais como indício de ativismo. Nessa linha de pensamento, cumpre recordar que o 
 

sistema de precedentes é característico da estrutura norte-americana de common law. Esse 
 

sistema tem como base o stare decisis, em que as decisões das Cortes superiores vinculam as 
 

inferiores através dos precedentes, obviamente quando se está diante de casos idênticos (no 
 

Brasil, pode-se falar semelhantemente, neste sentido, na utilização das súmulas vinculantes 
 

pelos juízes a quo). 
 

Em paralelo, os tribunais superiores têm duas opções: seguir os próprios precedentes 
 

ou proceder ao overruling, que seria sua desconstituição expressa, situação em que os mesmos 
 

perderiam a força vinculante. Diante disso, quando não houver essa vinculação ao stare 
 

decisis, a corte recebe o estigma de ativista. 
 
 
 
 
313 A atitude auto-limitativa ou de auto-contenção judicial é aquela em que o Judiciário mantem-se rigorosamente 
em sua competência de modo a evitar interferir em assuntos de outros poderes. Através dessa atuação restrita, 
muitas vezes o órgão exime-se de garantir a máxima aplicabilidade do texto constitucional e de interferir nas 
políticas públicas, além de adotar uma postura conservadora no exercício do controle de constitucionalidade, tudo 
de modo a preservar a soberania popular. Embora essa atitude pareça correta na teoria, a tendência é que a Carta 
Magna torne-se inefetiva e carente de concretude, perdendo o crédito perante a sociedade. 
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O quarto indicador trata da hipótese em que os juízes deixam de interpretar meramente 
 

a lei e passam a ‘legislar’, por meio de suas decisões. Essa é, talvez, a situação mais 
 

compatível com o ativismo que se enfrenta no Brasil. O STF vem sendo questionado em suas 
 

decisões, sob a alegação de que ultrapassam os limites da interpretação para o âmbito da 
 

criação, o que levaria ao denominado ativismo judicial supostamente ameaçador da própria 

democracia314. 

Ao estudar o assunto, Barroso315 afirma que, em matéria de políticas públicas, o 
 

exemplo mais notório de ativismo provavelmente é o da distribuição de medicamentos e 
 

determinação de terapias, mediante decisão judicial, que, muitas vezes, não constam nas listas 
 

e protocolos do Ministério da Saúde ou das Secretarias Estaduais e municipais, mas são 
 

concedidos pelo Judiciário, em decisões, muitas vezes, carentes da racionalidade e legalidade 
 

devidas. 
 

Finalmente, Kmiec aponta uma última conduta ativista: o emprego de métodos 
 

ilegítimos de interpretação pelos tribunais. Essa circunstância, que guarda particularidades 
 

em comum com a anterior, situa-se no plano da hermenêutica e leva em conta os métodos 
 

interpretativos conhecidos e aceitos pela comunidade jurídica. O ativismo judicial estaria 
 

presente na medida em que o magistrado ou a Corte lance mão de algum método 
 

interpretativo que torne duvidosa a decisão prolatada. 
 

José Ribas316 logrou destacar o ativismo judicial sob o ponto de vista jurisdicional ou 
 

formal, que seria entendido como a “ampliação da competência do tribunal por meio de suas 
 

próprias decisões”. Nesse sentido, o Supremo vem “redefinindo os limites de sua própria 
 

competência jurisdicional, modificando, assim, o seu papel institucional nas relações com os 
 

demais poderes”. O autor designou o fenômeno como ‘ativismo jurisdicional’ e é estudado a 

partir da evolução do instituto da reclamação constitucional317. 
 
 
 
 
314 Alexander Bickel identifica este fator como a teoria constitucional da dificuldade contramajoritária: a 
possibilidade de um órgão eletivo como o STF sobrepor-se a uma decisão do Presidente da República – 
sufragado por mais de 40 milhões de votos – ou do Congresso – cujos 513 membro foram escolhidos pela 
vontade popular. In: BICKEL, Alexander. The least dangerous branch: The Suprema Court at the Bar of 
Politics. Indianapolis: Yale University Press, 1986. p.16 e ss. 
315 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
316 VIEIRA, José Ribas; CAMARGO, Margarida Maria Lacombe; SILVA, Alexandre Garrido. O Supremo 
Tribunal Federal como arquiteto institucional: a judicialização da política e o ativismo judicial. In Anais 
do I Fórum de Grupos de Pesquisa em Direito Constitucional e Teoria do Direito. p. 80. 
317 VIEIRA, José Ribas; VALLE, Vanice Regina Lírio do; TAVARES, Rodrigo de Souza. Ativismo 
Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. In: Anais do XVII Conpedi. Disponível na internet: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/brasilia/15_639.pdf>. Acessado em 09 de dezembro de 2012. 
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Luiz Flávio Gomes318 considera a existência de duas formas de ativismo judicial: o 
 

inovador e o revelador. Para o penalista, o inovador seria aquele em que o juiz cria uma 

norma e um direito319, enquanto o revelador depende da iniciativa de o juiz criar nova norma a 
 

partir de valores e princípios constitucionais consagrados no ordenamento jurídico, ou a partir 

de lacuna do legislador ordinário320. 
 

Nesse passo, o ativismo judicial comporta diversas abordagens e diferentes 
 

interpretações, podendo apresentar-se de forma negativa ou positiva, a depender da 
 

circunstância. Do mesmo modo, o ativismo exercido pelo STF pode ser analisado sob 

diferentes pontos de vista, favoráveis, ou prejudiciais321 à democracia. Nem toda forma de 

ativismo, portanto, é condenável322. 
 

Como se mencionou, há tentativas do Judiciário de preencher lacunas deixadas pelo 

Legislativo323, cuja omissão representa obstáculo ao exercício de direitos fundamentais 
 

estatuídos na Constituição, fazendo com que o Diploma Magno careça de efetividade. Ao 
 

refletir sobre o tema, vale ter em mente que, assim como não há espaço no ordenamento 
 

jurídico para leis e atos inconstitucionais, também não se pode admitir omissões 
 

inconstitucionais, ou decisões incoerentes com a concretização de direitos fundamentais. 
 

Cumpre ressaltar que a conduta ativista do Judiciário, quando exercida dentro de 
 

certos limites e mediante o propósito de dar efetividade à Constituição, não fere o princípio da 
 

separação dos poderes. Uma vez concedido ao Estado mediante seus três poderes a tarefa de 
 

concretizar as normas constitucionais através de prestações positivas, diante da omissão do 
 
 
 

318 GOMES, Luiz Flávio. O STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes? In: Jus Navigandi, 
Teresina, ano 13, n. 2164, 4 de junho de 2009. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12921>. Acessado em 02 de janeiro de 2013. 
319 O ativismo inovador segundo essa perspectiva, através do qual há uma deliberada atividade criativa pelos 
magistrados, pode se mostrar um tanto quanto perigoso, eis que avança na competência do Legislativo, viola a 
soberania popular e põe em risco a separação de poderes. Essa atitude extremista, quando é exercida sem limites 
é perigosa, inconstitucional e põe em risco valores caros para o Estado, não devendo ser tolerada. 
320 O ativismo revelador, por sua vez, visa concretizar a vontade constitucional, muitas vezes relegada a segundo 
plano por inércia do legislador ordinário. A Constituição não é, nem deve ser, um diploma utópico feito de 
recados e almejos, é feita de mandamentos , direitos vivos que devem ser passíveis de aplicação. Diante disso, o 
ativismo revelador é aquele por meio do qual o Judiciário supre lacunas do legislador quando estas estão 
impedindo os cidadãos de exercerem direitos constitucionalmente consagrados. Não possuem os Juízes, nesta 
atividade, liberdade criativa, visto que estão atuando dentro dos limites estabelecidos na própria Carta. Esse 
ativismo, por notadamente constitucional, deve ser defendido visando combater a chamada síndrome da 
inefetividade das normas constitucionais. 
321 Neste caso, conhecido como ativismo inconstitucional, pois são prejudiciais ao Estado Democrático de 
Direito e violam a própria Constituição. 
322 Entretanto, não deve haver generalizações. O ativismo judicial vem sendo criticado em virtude de diversas 
situações que se pode dizer que o STF extrapolou os limites de sua competência, como por exemplo: ao prolatar 
decisões, seja por não vinculá-las à vontade Constitucional, ou por prolatar entendimentos que exacerbam os 
limites do próprio caso levado à apreciação, por exercer atividade criativa sem o respaldo da Carta Magna ou até 
mesmo por realizar intepretações que fogem do sentido real de suas normas. 
323 Neste caso, o ativismo é conhecido como ativismo constitucional. 
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Executivo e do Legislativo, o Judiciário deve fazer o que estiver ao seu alcance para sanar a 
 

omissão inconstitucional. Por sua vez, Grandinetti afirma que “o caráter criativo e ativo de 
 

uma demanda judicial se adapta, sem sombra de dúvida, ao Estado pós-social, em que os 

efeitos das decisões ultrapassam as partes presentes fisicamente em juízo”324. 
 

Cumpre acrescentar que a Carta Magna dá respaldo à criação de mecanismos 
 

processuais hábeis a suprir tais omissões. Caso permanecesse inerte, estaria o Judiciário 
 

também incorrendo em omissão inconstitucional. Ademais, conforme exposto, isso não deve 
 

ser interpretado como afronta ao princípio da separação de poderes, visto que sua essência é 
 

exatamente fazer com que haja fiscalização de um poder sobre o outro. 
 

Por fim, há quem sustente a ilegitimidade do magistrado para interferir na política 
 

pública – como no caso do direito à saúde – por violar o princípio democrático. Nesse 
 

sentido, argumenta-se que o Juiz não representa o povo, pois não foi eleito para o exercício da 
 

função. 
 

Todavia, Aury Lopes analisa a questão em tela e acrescenta: 
 
 
 

“legitimidade democrática do juiz deriva do caráter democrático da Constituição, e 
não da vontade da maioria. O juiz tem uma nova posição dentro do Estado de 
Direito e a legitimidade de sua atenção não é política, mas constitucional, e seu 
fundamento é unicamente a intangibilidade dos direitos fundamentais.”325 

 
 

Com o advento da Jurisdição Constitucional, é cabível a qualquer juiz exercer o 
 

controle de constitucionalidade da lei e dos atos do poder público. Da mesma forma, deve o 
 

magistrado atuar no sentido de que seja suprida a omissão do legislador e do Executivo, 
 

mormente quando se encontra em risco de violação de um direito fundamental. Nesse 
 

sentido, Marinoni sustenta que 
 
 
 

“o controle judicial de constitucionalidade da lei se justifica quando os juízes 
demonstram publicamente que seus julgamentos estão amparados em argumentos 
que são reconhecidos como bons argumentos, ou, ao menos, como argumentos 
plausíveis, por todas aquelas pessoas racionais que aceitam a Constituição.”326 

 
 

Diante do exposto neste capítulo, entre outras inferências, merece realce que o 
 

ativismo judicial está na contramão da postura positivista clássica que vislumbrava o juiz 
 
 
324 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de; GONÇALVES, Bárbara de Landa. Breves Reflexões 
sobre a ampliação do acesso à justiça e suas repercussões no perfil dos julgadores: a criatividade judicial. 

In: JurisPoiesis, ano 12, n 12. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2009. p.174. 
325 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p.73. 
326 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 2ª ed., p. 
91. 
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como a “boca da lei”. Nesse caso, não raro se verifica a “criação” do direito, na adequação do 
 

diploma legal ao caso concreto, sempre em consonância com o que determina a Constituição. 
 

Sob esse ângulo de análise, a efetividade da tutela dos direitos fundamentais não 
 

decorre apenas da aplicação do texto legal positivado, pois encontra fundamento em 
 

princípios constitucionais, pilares do ordenamento jurídico e, por isso devem nortear a 
 

hermenêutica. Mais do que porta voz da lei positivada ou, em outro extremo, com espaço 
 

ilimitado para cometer arbitrariedades no julgamento, o juiz se transforma no guardião das 

promessas da constituição327. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
327 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro 
de 2013. 
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IV - A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE: SEUS EFEITOS E 
 

CRITÉRIOS À LUZ DO INTERESSE COLETIVO 
 
 
 

Neste capítulo, num esforço de maior aproximação do objeto específico da Dissertação, 
 

a ênfase de análise recai na tendência dominante da judicialização da política de saúde, em 
 

particular em seus efeitos, segundo a perspectiva de saúde como direito de todos e, portanto, 
 

de interesse coletivo, sem descurar a dimensão individual. 
 
 
 

4.1 A indeclinabilidade do Judiciário e seus reflexos na judicialização e ativismo 
 

no setor saúde 
 
 
 

Quando se trata da judicialização da política de saúde, um dos primeiros aspectos a 
 

levar em consideração diz respeito à indeclinabilidade do controle jurisdicional ou da 
 

ubiquidade da Justiça – também conhecida como inafastabilidade do Judiciário. Eles abarcam 
 

um dos princípios basilares do Estado de Direito e respalda a intervenção do Judiciário, 
 

sempre que houver agressão ou ameaça de agressão (infligida ou presumida) a direito 
 

individual ou coletivo. 
 

Como cediço, o acesso formal ao judiciário não se revela suficiente para atender aos 
 

anseios e direitos da sociedade. Faz-se necessário, portanto, implementar medidas que deem 
 

suporte à efetividade e eficiência do Estado, no cumprimento de suas funções. Conforme 
 

consenso na doutrina o acesso aos Tribunais é condição relevante, mas, por si, insuficiente no 

sentido de que o processo assegure às partes uma solução justa328, através da plena 
 

participação dos atores no processo, para que se concretize, no cenário brasileiro, o direito à 
 

tutela efetiva. 
 

Assim considerada, a efetividade assume particular relevo329, deslocando-se o centro 
 

das atenções para o Judiciário, como depositário das esperanças e expectativas da sociedade, 
 

órfã de políticas públicas adequadas – como no caso da saúde, direito subjetivo originário e 
 

derivado, constitucionalmente estabelecido. 
 

Conforme ressaltado, os direitos originários derivam diretamente do texto 
 

constitucional, independentemente da prática de quaisquer atos concretizadores, sejam eles de 
 
 

328 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Inafastabilidade do Controle Jurisdicional e uma nova modalidade de 
autotutela. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/ler_noticia.php?idNoticia=22108>. Acessado em 
03 de janeiro de 2013. 
329 Idem. Ibidem. 
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iniciativa do poder executivo ou imposição do legislador. Os derivados, contudo, apresentam 
 

fundamento constitucional, mas sua origem radica em um ato concretizador. 
 

Nessa seara, encontra-se a divergente questão do direito à saúde: direito originário ou 
 

derivado, que influencia, diretamente, o fenômeno da judicialização da saúde. 
 

O STF, apesar de entender que a saúde é direito público subjetivo, afirma que não 
 

existe direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário à proteção, promoção e 
 

recuperação da saúde, independentemente de uma política pública que o concretize. Nessa 
 

linha de argumentação, o STF defende que, em nível constitucional, situa-se o direito à 
 

criação de políticas públicas que visem a proteger, promover e recuperar a saúde, 
 

evidenciando, portanto, a face derivada deste direito. Essa inferência encontra fundamento na 
 

decisão do julgamento da suspensão da tutela antecipada nº268-9/Rio Grande do Sul: 
 
 
 

“ (...) não obstante, este direito subjetivo público é assegurado mediante políticas 
sociais e econômicas. Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer 
procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, 
independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um 
direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a 
saúde.”330 

 
 

O que se pode apreender do texto Constitucional é que a todos é assegurado – em 
 

princípio – iguais condições de acesso ao sistema público de saúde, às prestações dispostas 
 

pelo Estado, o que significa que este deve garantir prestação mínima aos cidadãos, com o 
 

objetivo de promover igualdade material de oportunidade a todos. Contudo, não se pode 
 

abstrair que qualquer indivíduo possa ter, em qualquer situação, um direito subjetivo 
 

inquestionável a qualquer prestação que o Estado venha a oferecer ou de que este cidadão 
 

venha a necessitar. 
 

Por outro lado, a recusa total de prestações essenciais à saúde viria a representar ao 
 

indivíduo que dela necessita uma sumária condenação à morte, unicamente por não possuir 
 

recursos materiais para custear o serviço de saúde almejado. 
 

Tratando da polêmica, Ingo Sarlet331 considera a possibilidade de reconhecer-se, no 
 

caso concreto e a depender de circunstâncias, até mesmo um direito originário a prestações na 
 

área da saúde. Todavia, o autor deixa claro que isso não significa que referidas prestações 
 

sejam de caráter gratuito absoluto, no sentido de uma impossibilidade de qualquer tipo de 
 

cobrança pelo uso do sistema público de saúde, pois, para ele, a Constituição Federal garante 
 

o acesso igualitário e universal, somente. 
 
 

330 STA nº 268-9/RS, Presidente Min. Gilmar Ferreira Mendes, julgamento 22.10.2008. 
331 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p.322-3. 
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Nessa linha de pensamento, ao julgar o agravo regimental do recurso extraordinário nº 
 

271.286-8/RS, o Ministro Celso de Melo deixou claro que o direito social à saúde não pode 
 

tornar-se promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público substituir seu 

impostergável dever332. 
 

Retomando o ponto de vista de Ingo Sarlet, encontra-se que, “mesmo na sua 
 

inafastável (mas jamais exclusiva e destituída de eficácia e aplicabilidade direta) dimensão 
 

programática, os direitos fundamentais, notadamente os sociais, como o direito à saúde, não 

precisam necessariamente constituir um instrumento de manipulação ou uma mera ilusão.”333 
 

Todavia, infelizmente, não é esta a realidade brasileira. O direito à saúde, 
 

constitucionalmente garantido pelo princípio da universalidade, muitas vezes é utilizado como 
 

instrumento de manipulação, tanto dos órgãos públicos, quanto dos cidadãos, que, em 
 

consonância com o entendimento individual do que seja saúde, abarrotam o judiciário com 
 

demandas discutíveis, “protegidos” pelo princípio da universalidade. 
 

O fato é que, consagrado como direito fundamental, o direito à saúde integra o rol das 
 

obrigações a serem executadas pela Administração, sob as quais o conceito de autonomia 
 

possui um espectro bem delimitado, a ponto de suportar o controle por parte do Judiciário nas 

hipóteses de omissão, ou evidente deficiência do serviço oferecido334. 
 

O poder público, portanto, encontra-se vinculado pela eficácia dos direitos 
 

fundamentais. Existindo norma de direito fundamental que impõe ao Legislador a criação de 
 

política pública dirigida a concretizar o referido direito, aquele tem o dever de criar tal medida 
 

para que seja aplicada pelo Administrador. 
 

Então, se um direito fundamental, como é o caso do direito à saúde, não encontra 
 

realização pela falta de políticas públicas, tal omissão deve ser apontada pelo Poder 

Judiciário335. José Adércio Sampaio destaca que o Estado detém o papel de promoção da 

maioria dos direitos sociais, por meio da criação e ampliação dos serviços públicos336. Essa 
 

afirmação, contudo, permite falsa impressão de pré-determinação absoluta de conteúdo 
 
332 Nas palavras do Ministro:“O caráter programático da regra inscrita o art.196 da Carta Política – que tem 
destinatário todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro (JOSÉ CRETELA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. VIII/4332-4334, item n 181, 
1993, Forense universitária) – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, 
o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 
determina a própria Lei Fundamental do Estado.” 
333 Idem. Ibidem. p.364. 334 SANTOS, Claudia Maria Macedo Perlingeiro, Op. cit. p.376. 
335 BORGES, Alexandre Walmott; MARINHO, Sérgio Augusto Lima. Direito social à saúde: definição da 
saúde como direito derivado na jurisprudência do STF. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=78b9cab19959e4af>. Acessado em: 12 de dezembro de 2012. 
336 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p.243. 
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(saúde) e de responsável (Estado), em evidente simplificação de uma realidade que é muito 
 

mais complexa. É possível, por exemplo, conceber teoricamente uma saúde fortemente 
 

comprometida com o papel e a função dos afetos, conscientes e inconscientes, no adoecer 

somático337 - o que atrai no plano da garantia de “boa saúde”, outros atores que não o Estado; 

outras práticas que não a oferta concreta de prestações338. 
 

Essa ordem de ideias, entretanto, não conduz à absolutização do direito à saúde, que 
 

ainda se encontra presente em uma série de decisões judiciais, as quais acabam por 
 

desconsiderar, em casos individuais, toda a organização do sistema público de saúde, 

provocando sua desestabilização e ofensa ao princípio da isonomia339. 
 

Ao analisar um direito subjetivo público originário de um direito social, é obrigação 
 

do Judiciário atuar de forma coerente com seu limite institucional definido pela própria 
 

Constituição, pois se sabe que a legitimidade para fazer opções na condução das políticas 
 

públicas é dos Poderes Legislativo e Executivo – que representam a soberania popular 
 

mediante o sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos. 
 

É forçoso reconhecer, entretanto, que o Poder Judiciário, quando atua no sentido de 
 

assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais, não interfere na autonomia do 

administrador. Conforme lecionou Cláudia Santos340, na verdade, nestas situações, o 
 

Judiciário apenas exerce o poder de controle da legalidade da atividade administrativa, eis que 

a omissão configura um ato ilegal341. Conforme palavras textuais da autora mencionada: 
 
 

“Em Estado de Direito, as escolhas administrativas arbitrárias e desarrozoadas (in 
casu, limitadas pelo modelo previamente estabelecido pela lei 8.080/90) não são 
nem podem ser infensas à correção judicial. Ao contrário, a retirada dos direitos 
fundamentais, como regra, da margem de disponibilidade do administrador, que a 
eles esta vinculado, bem como a possibilidade de controle dos mesmos por parte do 
Judiciário (embora em diferentes graus de densidade) é corolário do princípio do 
Estado de Direito e, portanto, em conformidade com a repartição dos poderes.”342 

 
 
 
 
 
 
337 STEPKE, Fernando Lolas. Op. cit.91-92. 
338 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
339 Sobre o tema, conferir considerações e compilação de julgados em: WERNER, Patrícia U. Pizarro. O direito 
social e o direito público subjetivo à saúde – o desafio de compreender um direito com duas fases. In: 
Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v.9, n.2, p.92-131, jul./out. 2008. 
340 SANTOS, Claudia Maria Macedo Perlingeiro, > Op. cit. p.378. 
341 Neste ponto, vê-se o ativismo constitucional ou o ativismo renovador, como proposto pelo penalista Luiz 
Flávio Gomes. 
342 Idem. Ibidem. p.378. 
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Pelo exposto, não há como não vislumbrar que o Judiciário atua como guardião maior 
 

da Carta Magna e dos direitos fundamentais nela instituídos. Não obstante, mormente sob a 
 

ótica dos direitos derivados, a disciplina infraconstitucional tem que ser observada, por óbvio, 

no procedimento da ponderação de bens. Neste diapasão, o STF 343 afirma que a saúde é 
 

direito fundamental a ser observado progressivamente – na medida do possível – sendo que 
 

seu descumprimento pela Administração Pública – consubstanciado na ausência de prestação 
 

dos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação – deve ter como base a 

impossibilidade fática ou jurídica devidamente comprovadas344. 

No entendimento de Patrícia Werner345, quando o Poder Judiciário atua de maneira a 
 

não observar as políticas públicas estabelecidas, desconsiderando-as quanto ao conteúdo, 
 

extensão e modo de processo do SUS (legislação infraconstitucional), caracteriza-se a ruptura 
 

do sistema de tripartição dos poderes, justamente por violar a estabilidade das regras pré- 
 

fixadas do jogo. Rompem-se, dessa forma, os sistemas de legitimação, responsabilidade, 
 

controle e sanção. A autora em tela sublinha que o poder é único e a repartição funcional dos 
 

poderes implica a necessidade de compartilhar funções e estabelecer projetos únicos, com 
 

cada subsistema de poder agindo para o mesmo fim e não contra, ou sobrepondo-se ao outro. 
 

Sabe-se que o direito à saúde, interpretado em harmonia com a Carta Magna e com 
 

base na Lei 8.080/90, é muito mais abrangente do que se imagina, ultrapassando a validade 
 

menor de preceitos jurídicos outros, ainda que inseridos na Carta Magna: engloba o próprio 
 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O direito à saúde é direito fundamental que 
 

assiste a todas as pessoas e representa consequência constitucional indissociável do direito à 
 

vida, de forma que em determinadas circunstâncias, assegurar o direito à saúde – seja na 
 

forma de medicamentos ou assistencial – acaba sendo garantir a vida em si, a quem muitas 
 

vezes sequer possui consciência da dignidade que lhe é inerente. Sendo assim, torna-se clara 
 

a noção da necessidade a prestações positivas por parte dos entes federativos para alcance do 
 

fim determinado pelo constituinte e pelo legislador ordinário, qual seja, a dignidade da pessoa 
 

humana. 
 
 
 
343 Vide BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 45, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 29 de abr. de 2004. 344 

Sobre a evolução doutrinária e da jurisprudência dos tribunais superiores acerca da efetividade dos direitos 
sociais, em especial do direito à saúde – de uma visão meramente programática, passando por sua absolutização e 
chegando a um ponto de equilíbrio racional – conferir: MÂNICA, Fernando B. Teoria da reserva do possível: 
direitos fundamentais a prestações e a intervenção do poder judiciário na implementação de políticas 
públicas. In: Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, p.169-189, jul./set.2007. 
345 WERNER, Patrícia Ulson Pizarro. O direito social e o direito público subjetivo à saúde: o desafio de 
compreender um direito com duas faces. In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 2, out. 2008. 
Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
41792008000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 20 de dezembro de 2012. 
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Tomando o cuidado de trazer a lume os nexos entre ética e direito no cenário 
 

contemporâneo, com evidentes reflexos na dignidade da pessoa humana, Edna Raquel 
 

Hogemann leciona: 
 
 
 

“Precisamente, em virtude desse novo tipo de desafio, ético e jurídico, que 
ultrapassa as fronteiras nacionais e envolve toda a humanidade, começaram a surgir 
na legislação constitucional conceitos com características de universalidade, como o 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, que necessitam serem 
elaborados no quadro de um pensamento filosófico atento às descobertas da ciência 
contemporânea.”346 

 
 

Complementando, Fábio Oliveira347 afirma que vida não é o contrário de morte, eis 
 

que o termo detém significado mais amplo: é a vida saudável, a qualidade de vida digna. 
 

Nessa ordem interpretativa, a saúde é intrinsecamente relacionada com a vida e a dignidade da 
 

pessoa humana, que, apesar de ser conceito universal, como defendeu Edna Raquel 
 

Hogemann, não pode deixar de ser observada frente às mudanças da sociedade, aos avanços 
 

da ciência e, até mesmo, nas lacunas deixadas pelos poderes públicos (seja o Legislativo ou 
 

Executivo). 
 

Diante dessas considerações, como ficaria a dignidade da pessoa humana – conceito 
 

universal – frente ao direito da saúde, se a saúde não apresenta conceito padrão e 
 

determinado? É por esse e outros motivos ora discutidos, que se verifica a expansão do 
 

fenômeno da judicialização da saúde no cenário brasileiro. 
 

Vanice Valle proporciona importantes elementos de análise, ao afirmar que: 
 
 
 

“O direito à saúde, incorporado inequivocamente ao texto constitucional como 
elemento da seguridade e como garantia cidadã a ser concretizada por intermédio de 
um inovador modelo institucional de federalismo de cooperação (SUS), revela-se 
fértil ao enfrentamento dessa problemática, na medida em que se sujeita a profundas 
mudanças no que toca ao seu conteúdo, seja por força da permanente e acelerada 
inovação tecnológica, seja à conta das constantes modificações na percepção social 
do que seja saúde, doença, bem-estar, e tantos outros conceitos a ele intrinsicamente 
relacionados.”348 

 
 
 
 

346 HOGEMANN, Edna Raquel R.S. O respeito à pessoa e a polêmica da identidade pessoal e genética do ser 
clonado. In: www.mundojuridico.adv.br, Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=461>. Acessado em: 13 de dezembro de 2012. 
347 OLIVEIRA, Fábio Côrrea Souza de. Elementos de uma Teoria da Constituição Dirigente. In: 
KLEVENHUSEN, Renata Braga. (coord.). Temas sobre Direitos Humanos. Estudos em Homenagem ao 
Professor Vicente de Paula Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.37 a 61. 
348 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
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Conforme destacado, a oferta crescente de soluções medicamentosas em diversas 
 

demandas transforma em patologia situações anteriormente vislumbradas como rotineiras, tais 
 

quais a tristeza, o desânimo, a depressão, o que aumenta significativamente a prescrição 
 

destas drogas psicotrópicas. Tudo isso, somado ao hiperconsumo e ao hipermaterialismo 

médico349, por óbvio, acontece em busca de “saúde”, da “felicidade”, da “dignidade” 
 

individual deste cidadão. Conforme essa tendência, não raro, profissionais da chamada área 
 

“psi” criticam um fenômeno que designaram como “prozaquização da sociedade”. 
 

Assim considerado, o direito à saúde propicia um número de demandas judiciais antes 
 

não vislumbradas: o que no passado tratava-se com terapias e tratamentos outros, hoje se 
 

busca enfrentar com o uso imediato dos medicamentos, cuja eficácia nem sempre detém 
 

sólido fundamento científico. 
 

A esse respeito, cumpre notar que, dada a subjetividade de sinais e sintomas dos males 
 

emocionais, é ainda maior o desafio de encontrar parâmetros objetivos de diagnóstico. Essa 
 

inferência encontra respaldo na análise de entrevista do dr. Luis Augusto Rohde - um dos 
 

psiquiatras mais influentes do Brasil, convidado e participante da força-tarefa da Associação 
 

de Psiquiatria Americana que revisou os critérios de definição dos transtornos mentais. O 
 

trabalho desse grupo de cientistas renovou a edição do DSM, o Manual de Diagnósticos e 
 

Estatísticas, que será publicado em maio de 2013. Ao ser perguntado sobre os motivos do 
 

DSM-5 não ter criado novas categorias, como o "transtorno da regulação do humor e do 
 

comportamento" e a "síndrome do risco de psicose" e se os critérios para diagnosticar esses 
 

males falharam nos testes com pacientes, esclareceu textualmente: 
 
 

“No final dos testes, alguns diagnósticos apresentaram confiabilidade muito baixa. 
Além dos dois que mencionaste, também não se qualificaram o "transtorno misto de 
ansiedade e depressão" e a "autoagressão não suicida". Agora essas categorias 
provavelmente irão para a seção 3 do manual, designada àquelas que precisam de 
mais dados para que possam ser consideradas diagnósticos psiquiátricos.”350 

 
 
 

Percebe-se, portanto, que algumas doenças, como o transtorno misto de ansiedade e 
 

depressão, não foram consideradas, pelo DSM-5 como transtornos mentais absolutos. Essas 
 

doenças, por vezes, podem ser tratadas com medicamentos, já que os médicos têm permissão 
 

legal para diagnóstico e prescrição. Todavia, outros sofrimentos psíquicos de grande monta 
 
 
349 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Trad. Maria Lucia Machada, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. Traduzido de L’ere du Vide. Essais sur l’individualisme contemporain. p.57.’’ 
350 Folha de São Paulo, 07 de janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1210439-uso-da-neurociencia-e-o-proximo-desafio-dos-
psiquiatras-diz-medico-brasileiro.shtml>. Acessado em: 07 de janeiro de 2013. 
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para a qualidade de vida do paciente podem ser tratados mediante terapias e acompanhamento 
 

de psicólogos – que não podem prescrever remédios. 
 

Contudo, diante da atual tendência cultural a buscar a solução mais rápida, ágil e de 
 

pronta resposta, essas terapias não encontram a repercussão à altura de seu potencial nos 
 

cuidados de saúde. Em sentido contrário, o que se encontra é o excesso de medicalização: 
 

seja pela influência dos médicos ou dos laboratórios ou da própria sociedade, que vê no 
 

remédio a cura mais fácil e própria de suas mazelas. 
 

Além disso, diante da indeterminação do que seja saúde e dignidade humana, as 
 

ordens judiciais já não se restringem ao fornecimento de remédios. Além dos gastos com 

drogas que não estavam previstos no planejamento, em 2011, segundo a revista Época351, os 
 

juízes obrigaram o governo paulista a fornecer outros itens que consumiram mais R$80 
 

milhões. Não são medicamentos, mas os magistrados aceitaram a argumentação de que seriam 
 

indispensáveis à saúde e, portanto, deveriam ser fornecidos pelo Poder Público. Assemelha-se 
 

à lista de supermercado: sabão de coco em pó, escova de dente, antisséptico bucal, xampu 
 

anticaspa, pilhas, copos descartáveis, chupetas, papel toalha, creme fixador de dentaduras, 
 

fraldas geriátricas, filtros de água, óleo de soja, creme de leite, fubá, amido de milho, farinha 

láctea352. 
 

Nesse contexto, o direito à saúde deve ser compreendido dentro dos parâmetros 

impostos pela mais atualizada doutrina constitucional353, vinculando-se tanto o legislador, 
 

quanto o administrador público, em busca de efetividade dos direitos fundamentais, 
 

observando as condições econômicas, sociais e tecnológicas do momento histórico presente. 
 

Por óbvio, tais critérios são necessários para que o Judiciário lance mão de ponderação 
 

adequada nos julgamentos que lhes cabem, pois mesmo que o direito à saúde possa ser 
 

observado sob a ótica de um direito de uma pessoa concreta receber assistência 
 

individualizada e específica – princípio da universalidade da saúde somado à medicalização 
 

da vida e à concepção individual do que seja saúde – a dimensão social, a repercussão coletiva 
 

e a incidência de outros direitos fundamentais no caso concreto devem – e têm – que ser 
 

devidamente respeitados e analisados. 
 

Não se trata, em última análise, de ponderar o direito à saúde, e mesmo o direito à 
 

vida, com princípios como o da legalidade e da separação de poderes; trata-se de ponderar o 
 
 
351 Revista Época, em 16 de março de 2012. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html> . Acessado em 18 de 
agosto de 2012 
352 Idem. Ibidem. 
353 DALLARI, Sueli Gandolfi. O conceito jurídico de saúde. In: Os estados Brasileiros e o direito à saúde. São 
Paulo: Hucitec, 1995. p.33. 
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direito à vida e à saúde de determinadas pessoas em face do direito à vida e à saúde de outras 

pessoas354. 

Patrícia Werner355 ressalta que o Poder Judiciário tem o dever de estar comprometido, 
 

em suas decisões, com a realização de um projeto do povo brasileiro e de cunho coletivo. 

Neste sentido, Mânica356 afirma que o grande problema da efetividade do direito à 
 

saúde – como direito prestacional – é que os serviços da saúde são prestados de maneira 
 

individual a quem deles necessite (utilizando seu entendimento pessoal de saúde), e a 
 

infraestrutura para a prestação do referido serviço não pode ser compartilhada para sua oferta 
 

a todos indistintamente. 
 

Segundo o autor referido, a efetivação desse direito depende de estruturas próprias 
 

(como hospitais, políticas públicas, etc) que servem para a coletividade, o que gera a noção de 
 

bem público e repercute no bem-estar de toda a sociedade. Todavia, o que se vê, na prática, é 
 

que o direito à saúde tem sido tratado, em grande medida, como bem privado, cuja 
 

individualização da oferta gera insuficiência de sua prestação pelo Estado. 
 

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, na decisão que suspendeu a tutela antecipada 
 

nº278, consignou: 
 
 
 

“(...). Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para arcar 
com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de 
um direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em 
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns 
do que com outros envolve, portanto a adoção de critérios distributivos para esses 
recursos.”357 

 
 

Ricardo Lima completa, adequadamente: 
 
 
 

“(...) não se pode mais conceber qualquer direito subjetivo como um poder absoluto 
do indivíduo contra a sociedade, o Estado e os demais indivíduos. Essa concepção 
de direito subjetivo que advém da modernidade funciona quando se trata de duas 
partes, uma ideia construída sob o modelo implícito da relação ente dois indivíduos, 
uma relação bipolar ente aquele que tem o direito e outro que tem o dever. Quando 
levamos em consideração as relações complexas entre membros de uma coletividade 
podendo usufruir de um benefício difuso comum no qual todos participam em 

 
 
354 MÂNICA, Fernando Borges. Saúde: o um direito fundamental social individual. Disponível em: < 
http://fernandomanica.com.br/wp-content/uploads/2010/08/Sa%C3%BAde-um-direito-fundamental-social-
individual.pdf>. Acessado em: 23 de dezembro de 2012. 
355 WERNER, Patrícia Ulson Pizarro. O direito social e o direito público subjetivo à saúde: o desafio de 
compreender um direito com duas faces. In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 2, out. 2008. 
Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
41792008000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 20 de dezembro de 2012. 
356 Idem. Ibidem. 
357 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Suspensão de Tutela Antecipada nº278, Relator Ministro Presidente 
Gilmar Mendes, decisão proferida em 22 de outubro de 2008. 
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indistintas e incertas parcelas, como entendemos ser o caso dos direitos sociais, essa 
ideia de direito subjetivo não funciona e deve ser superada.”358 

 
 

Assim, em casos em que a demanda é de uma prestação de saúde existente entre as 
 

políticas do SUS, o deferimento dela por parte do Judiciário apenas estará determinando o seu 
 

cumprimento e não criando nova política pública. Afinal, nesses casos, é aparente a 

ocorrência de um direito subjetivo público à política pública específica da saúde359. Todavia, 
 

se não estiver prevista a prestação almejada entre as políticas do SUS – como na maioria dos 
 

casos gerados pela construção social do patológico e da medicalização da vida -, faz-se 
 

necessária a averiguação, antes de qualquer decisão do caso concreto, se a lacuna ocorre em 
 

virtude de: 1) omissão legislativa ou administrativa; 2) decisão administrativa de não 
 

fornecimento; 3) ou de vedação legal ao seu fornecimento; além, é claro da necessidade real 
 

daquele objeto demandado, observando, por óbvio, os princípios da reserva do possível, 
 

mínimo existencial, solidariedade e razoabilidade. 
 

Com base no exposto, o Judiciário, ao decidir, não pode olvidar do preceito básico de 
 

que o Estado tem a obrigação de propiciar políticas públicas adequadas. A universalidade da 
 

assistência à saúde, não significa, porém, gratuidade a todos. Este direito, apesar de subjetivo, 
 

não pode ser absoluto ou ilimitado, sendo assegurado, consoante discutido, por políticas 
 

públicas, em respeito ao estabelecido no art.196 da Constituição Federal. 
 

Nessa linha de raciocínio, o direito à saúde é muito mais que um direito individual. 
 

Em muitos casos – mas não todos – assegurar a determinado particular o direito específico é, 
 

em verdade, alcançar à coletividade a possibilidade jurídica de demandar esse direito ou ainda 
 

de ter implementadas prestações que o assegurem. Todavia, em outros diversos casos, decidir 
 

de maneira individual, implica prejuízo a todos os demais cidadãos. Ocorre que, na prática, o 
 

Judiciário, não raro, deixa de proferir decisões jurídicas para decidir politicamente. 
 

Nesse sentido, Barroso afirmou que em “uma cultura pós-positivista, o Direito se 
 

aproxima da Ética, tornando-se instrumento da legitimidade, da justiça e da realização da 
 

dignidade da pessoa humana.” Para o autor mencionado, poucas críticas são mais 
 

desqualificantes para uma decisão judicial do que a acusação de que é política e não jurídica. 
 
 
358 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Direito à Saúde e Critérios de Aplicação in Direitos Fundamentais 
Orçamento e “Reserva do Possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p.275. 
359 CAMPOS, Eliane Cristina Huffel. Uma análise da titularidade do Direito à saúde no Estado 
Socioambiental e Democrático de Direito. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=h 
ttp%3A%2F%2Fwww.esdm.com.br%2Finclude%255CdownloadSA.asp%3Ffile%3Ddownloads%255CPAPER 
%2520TITULARIDADE%2520semin%25E1rio_652011162738.pdf&ei=sIjTUJWxDIqe9QSW2IC4Bw&usg= 
AFQjCNGUlI4UuA0QE4I5TETuqh82jbJ76w&bvm=bv.1355534169,d.eWU>. Acessado em: 09 de dezembro de 
2012. 
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Por seu turno, Grandinetti360 afirma que o juiz da atualidade precisa ser criativo, pois, 
 

desempenha um papel muito mais difícil e complexo, pois decide de forma ética, política e 

jurídica361. 
 

Ao decidir sobre casos relacionados ao direito de saúde de forma individual, sem 
 

observar a legislação e a coletividade, o Judiciário age, muitas vezes, de forma sentimental, 
 

deixando de lado a racionalidade devida e aplicando uma discricionariedade plena. Nesses 
 

casos, está subjacente a convicção de que se cumpre a Constituição Federal, em aspectos 
 

historicamente consagrados como essenciais à dignidade humana, concretizando o disposto no 
 

artigo 196 da Carta, não se sentindo responsáveis pelos problemas que suas decisões 
 

acarretam ao orçamento e aos cofres públicos. 
 

Um exemplo claro de decisões sem aparato racional, desprovida de qualquer 
 

observância do sentido de interesse da coletividade e das políticas públicas adequadas, foi o 

caso publicado na revista Época362, em que se relata a situação do gestor ambiental Rafael 
 

Favaro, de 29 anos. A matéria, intitulada “O Paciente de 800 mil”, conta a história deste 
 

cidadão, portador de anemia rara, denominada hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), 
 

causadora de vários problemas que podem levar à morte. 
 

O tratamento para referida doença é feito através de introduções do medicamento 
 

Soliris na veia do paciente, que, no caso em tela, dá-se de 15 em 15 dias. Conforme a 
 

matéria, este remédio não cura a doença, apenas melhora a qualidade de vida, que, aliás, a de 
 

Rafael é perfeita. Ele trabalha, tem filhos, é casado, vai sozinho ao Hospital Sírio-Libanês em 
 

São Paulo (hospital caríssimo, de ponta, que serve como referência aos demais no Brasil), na 
 

direção de seu carro Meriva, para receber as aplicações do tratamento. 
 

Este tratamento, de acordo com a revista Forbes, é o mais caro do mundo e não é 
 

vendido no Brasil. Importado, vem em pequenos frascos. Rafael precisa de 3 (três) aplicações 
 

por vez, o que implica o custo de R$35.000 (trinta e cinco mil reais) quinzenalmente, 
 

R$70.000,00 (setenta mil reais) no final de um mês e R$800.000,00 (oitocentos mil reais) por 
 
 

360 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de; GONÇALVES, Bárbara de Landa. Breves Reflexões 
sobre a ampliação do acesso à justiça e suas repercussões no perfil dos julgadores: a criatividade judicial. 

In: JurisPoiesis, ano 12, n 12. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2009. p.170 e ss. 
361 Para o autor, o juiz ativista deve ser um profissional singularmente atualizado, politizado e comprometido 
com a materialização da Constituição. 
Ele se baseia no Juiz Hermes, disposto por François Ost, que seria o magistrado que valoriza a circulação de 
ideias, dados e informações que não estão nos códigos e nas leis e que incentiva os discursos. Este juiz traz a 
ideia de imagem pós moderna, valorizando decisões obtidas pelo consenso dos envolvidos, sem imposição 
externa. In: OST, François; VAN, Michel de Kerchov. Júpiter, Hércules, Hermes: Três modelos de juiz. In: 
Revista Doxa 14. 1993, p.169-194. 
362 Revista Época, em 16 de março de 2012. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html> . Acessado em 18 de 
agosto de 2012. 
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ano. A despesa é custeada pelo Estado (SUS), deferido através de decisão judicial interposta 
 

contra o Estado de São Paulo. Afirmou-se que a cura definitiva para a doença de Rafael seria 
 

um transplante de medula. Mas o paciente, sob o pálio da universalidade da saúde, preferiu 
 

recorrer ao caminho mais fácil e menos custoso – para ele, é claro - já que um transplante de 
 

medula fica em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com a matéria referida, 
 

o que corresponde a menos do que o valor de um mês de tratamento com o Soliris. 
 

Assim como Rafael, diversos outros pacientes recorreram ao Tribunal de Justiça de 

São Paulo requisitando o medicamento Soliris e obtiveram sucesso em seus pedidos363. 
 

Rafael, neste caso, assim como os outros cidadãos, vê-se, muitas vezes, individual e 
 

socialmente perdido, isolado em suas expectativas e depositando na Justiça suas derradeiras 
 

esperanças, vítima de uma cidadania passiva, socialmente funesta. Esquece, assim, de outros 
 

meios disponíveis ou mais fáceis de resolver seu problema: a tentativa do implante de medula, 
 

por exemplo, ou até os próprios meios judiciais outros, tradicionais. 
 

A situação de Rafael, assim como outros litigantes na área da saúde, é chamada – e 

temida -, por Habermas364, como a existência do cidadão-cliente, que se distancia cada vez 
 
 
 
363 Como exemplo: “MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de medicamento importado (“Soliris” 
“Eculizumab”). Impetrante portador de hemoglobinúria paroxística noturna (HPN). Doença rara. Ausência de 
registro na ANVISA. Medicamento considerado órfão pela “European Medicines Agency” EMEA e registrado no 
F.D.A. (“Food and Drug Administration”), agência americana de controle de medicamentos. Direito líquido e 
certo comprovado. Receita médica que comprova a patologia, que exige tratamento. Tratamento médico que deve 
ser individualizado, segundo as necessidades do paciente. Juiz que não está atuando como administrador ao 
reconhecer o direito do impetrante e a obrigação do Estado, pois está cumprindo sua obrigação ao fazer valer a lei 
e a Constituição, no exercício da jurisdição. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso provido.” In: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. APELAÇÃO Nº.: 0047210-
39.2010.8.26.0053, processo nº 0047210-39.2010.8.26.0053, Rel. Carvalho Viana, julg. 26/09/12, disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6219653&vlCaptcha=fqsdx>. Acessado em: 05 de janeiro 
de 2013. 
Além do acima citado, segue trecho do acórdão: “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de 
concessão de efeito suspensivo interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão 
copiada a fls. 16/17 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por EMMANUEL DE LARA CAMPOS 
BARELLA contra ato do SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu a 
liminar visando o fornecimento do medicamento Eculizumab - Soliris, para o tratamento de hemoglobinúria 
paroxística noturna HPN. (...) 
No caso, cumpre reconhecer a relevância dos fundamentos invocados na inicial pelo impetrante, portador de 
hemoglobinúria paroxística noturna, doença rara e grave, de modo que os requisitos do “fumus boni juris” e do 
“periculum in mora” se acham presentes, pois vislumbra-se a possibilidade de lesão grave ou de difícil 
reparação, caso a medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação mandamental. Ademais, o 
bem jurídico que se visa tutelar é a saúde, assegurado a todo cidadão decorrente do dever do “Estado” em 
sentido genérico, e consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da pessoa humana 
(inciso III do art. 1º da CF). (...) 
Portanto, existindo, em tese, a possibilidade do reconhecimento de direito líquido e certo em favor do agravante, 
correta a decisão recorrida.” In: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0164777-85.2012.8.26.0000, Rel. Maria Laura Tavares. Julg. 17/09/12. Disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6206890>. Acessado em: 05 de janeiro de 2013. 
364 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Trad. de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Templo Brasileiro, 1997. 
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mais da vida associativa e dos mecanismos tradicionais de solução de conflitos. Angélica 
 

Carlini, nesta mesma linha de pensamento, afirma que: 
 
 
 

“Essa repercussão é a despolitização da vida cotidiana, a ausência de participação da 
sociedade civil nas questões fundamentais como saúde e educação e, principalmente, 
a substituição do debate político pela sentença individual que aparentemente garante 
direitos mas que, em realidade, afasta o cidadão da esfera do público e potencializa o 
judiciário como instrumento de ‘consumo’ de direitos.”365 

 
 

Habermas, contudo, vislumbra ganhos na judicialização, desde que os juízes, com uma 
 

bagagem técnica e humanística solidamente construída, exerçam a função mediadora e 
 

didática, ajudando às pessoas a encontrar em suas relações, a melhor solução para os seus 
 

problemas. 
 

Fábio Oliveira366, neste sentido, relembra, ainda, a necessidade de o Poder Judiciário 
 

observar a ponderação dos princípios da proporcionalidade, mínimo existencial e reserva do 
 

possível em casos relacionados com a saúde, como no exemplo relatado. Para o autor, diante 
 

desses princípios, não se pode entender que o Estado seja obrigado a oferecer e financiar 
 

todas as modalidades de tratamento médico, ou proporcionar todos os medicamentos para 
 

todas as doenças. 
 

Segundo entendimento do pesquisador citado, a máxima da efetividade do direito à 
 

saúde está, irrecusavelmente, submetida à reserva do possível, em que pese a essencialidade 

do mínimo existencial367. 
 

O caso de Rafael envolve outros assuntos, que extrapolam o âmbito da decisão 
 

individual de gastos milionários com apenas um cidadão, pois pode abarcar em paralelo a 
 

influência médica e laboratorial – medicalização – nos tratamentos disponíveis, fortalecendo a 
 

tendência à judicialização da saúde exacerbada. De acordo com a notícia da revista Época, o 
 

médico do paciente é remunerado pelo laboratório do Soliris para proferir cursos sobre a 
 

anemia e seus tratamentos. 
 
 
 
 
 
365 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 
2013. 
366 OLIVEIRA, Fábio Côrrea Souza de. Elementos de uma Teoria da Constituição Dirigente. In: 
KLEVENHUSEN, Renata Braga. (coord.). Temas sobre Direitos Humanos. Estudos em Homenagem ao 
Professor Vicente de Paula Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.37 a 61. 
367 O autor relembra o cuidado necessário nestes casos de aplicação do princípio da reserva do possível, para não 
se ter, na contramão, um escudo para o Poder Público praticar seus atos indiscriminadamente. 
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Não há duvidas, portanto, de que, muitas vezes, não apenas o paciente se beneficia 
 

com a judicialização, mas o médico e, sobretudo, o laboratório nos bastidores. 
 

Sobre o caso, a matéria em comento acrescenta: 
 
 
 

“Ninguém quer a morte de Rafael. Nem de qualquer outro doente que recorre à 
Justiça para conseguir outros medicamentos caríssimos. 
Mas, quando são obrigados a fornecer remédios caros da noite para o dia (ao preço 
que o fabricante se dispõe a vender), os gestores do orçamento público da saúde 
tiram o dinheiro de outro lugar. Com isso, milhares (ou milhões) de cidadãos 
perdem. A verba destinada à compra de um frasco de Soliris seria suficiente para 
garantir milhares de doses de anti-hipertensivos e de outros medicamentos baratos 
que atingem a maior parte da população. Sem interrupções. É preciso reconhecer 
que priorizar o direito individual em detrimento do direito coletivo tem 
consequências sobre a saúde pública.”368 

 
 

Segundo dados disponibilizados pela mencionada revista369, em 2005, o Ministério da 
 

Saúde foi citado em 387 ações e gastou R$2,4 milhões para cumprir as decisões alusivas a 
 

essa três centenas de pacientes. Em 2011, foram 7.200 ações e a conta disparou para R$ 243 
 

milhões. 
 

No mesmo sentido, artigo publicado na Revista Consultor Jurídico370 esclareceu que, 
 

em São Paulo, em 2008, o Programa da Secretaria de Saúde do Estado – que discute com 
 

especialistas o uso do remédio e requer determinado nível de evidência para adoção do 
 

medicamento - gastou R$ 1,125 bilhão para atender 450 mil pessoas, enquanto os recursos 
 

com determinações judiciais foram de R$ 350 milhões para atender 33 mil pessoas. Como se 
 

pode depreender, o custo médio no programa por paciente gira em torno de R$ 2.500 (dois 
 

mil e quinhentos reais) por ano, enquanto o gasto gerado por decisões judiciais é de R$ 
 

10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) por paciente/ano. 
 

Vale recordar que as ações contra o governo federal representam pequena parte do 
 

problema. Como todas as esferas do Poder Público (federação, Estados e municípios) são 
 

corresponsáveis pelo financiamento da saúde, a maioria dos pacientes processa o secretário 
 

municipal, o estadual, ou ambos. Como exemplo, a matéria da Revista Época informa que o 
 

Estado de São Paulo foi o que mais gastou com essas ações em 2010: as despesas chegaram a 
 

R$ 700 milhões para atender 25 mil cidadãos. Isso é quase metade do orçamento do governo 
 

estadual para a distribuição regular de medicamentos (R$ 1,5 bilhão) a toda a população 
 
 

368 Revista Época, em 16 de março de 2012. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html> . Acessado em 18 de 
agosto de 2012. 
369 Idem. Ibidem. 
370 Revista Consultor Jurídico. Remédio não credenciados motivam audiência do STF. Pub. 04/05/09. 
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2009-mai-04/remedios-servicos-nao-credenciados-anvisa-
motivaram-debate-stf>. Acesso em: 05 de janeiro de 2013. 
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paulista. Os gastos com as ações judiciais crescem R$ 200 milhões por ano. No caso de um 
 

município de pequeno porte, onde o orçamento para fornecimento de medicamentos é 
 

reduzido, um único paciente litigando casos semelhantes como este, na Justiça local, é capaz 
 

de dizimar toda a verba destinada à saúde da municipalidade. 
 

Para Barroso371, a jurisprudência brasileira, em relação à concessão de medicamentos, 
 

apoia-se em uma abordagem individualista dos problemas sociais, quando uma gestão 
 

eficiente dos escassos recursos públicos deve ser concebida como política social, sempre 

orientada pela avaliação de custos e benefícios372. “O direito praticado no âmbito individual, é 
 

um direito despolitizado, que ignora as soluções coletivas e não contribui para o 

fortalecimento da cidadania e da democracia participativa.”373 
 

Um bom exemplo concreto do pensamento de Barroso foi o realizado pelo Estado do 
 

Rio Grande do Sul, que introduziu em sua Constituição a participação do individuo e de sua 
 

família no custeio da saúde pública, editando a Lei-RS nº 9.908/93, a qual determina que o 
 

Poder Público estadual deva fornecer medicamentos especiais ou excepcionais aos seus 

cidadãos, desde que comprovem o seu estado de carência e também o de sua família374. “A 
 

intervenção judicial é um dos óbices a que o Estado do Rio Grande do Sul cumpra 
 

regularmente suas obrigações de fornecimento de medicamentos na via administrativa”, disse 

a procuradora do Rio Grande do Sul, Janaína Barbier Gonçalves375. 
 

Ela propôs que só seja permitido o acesso a medicamento pela via judicial quando o 
 

produto for registrado na Anvisa e que, fora da lista do SUS ou com registro na Anvisa, só se 
 

determine o fornecimento em casos muito excepcionais e somente em sentença final. 
 

Ainda nesse sentido, já em1998 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu: 
 
 
371 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à constitucionalização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: Temas de direito 
Constitucional, tomo IV, 2009. 
372 Neste sentido, vide TJRJ, j. 20 set. 1994, Apelação Cìvel 1994.001.01749, Rel.Des. Carpena Amorim. 
373 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 
2013. 
374 Assim dispõe o art.2º da citada lei: 
“Art. 2º - O beneficiário deverá comprovar a necessidade do uso de medicamentos 
excepcionais mediante atestado médico. 
Parágrafo único - Além do disposto no "caput" deste artigo, o beneficiário 
deverá comprovar por escrito e de forma documentada, os seus rendimentos, bem 
como os encargos próprios e de sua família, de forma que atestem sua condição 
de pobre.” Disponível em: < http://www.mp.rs.gov.br/infancia/legislacao/id331.htm>. Acessado em: 06 de 
janeiro de 2013. 
375 Revista Consultor Jurídico. Remédio não credenciados motivam audiência do STF. Pub. 04/05/09. 
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2009-mai-04/remedios-servicos-nao-credenciados-anvisa-
motivaram-debate-stf>. Acesso em: 05 de janeiro de 2013. 
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“Mandado de Segurança. Impetrantes portadores de insuficiência renal crônica. 
Fornecimento de remédio (CELLCEPT) pelo Estado. As normas programáticas 
estabelecidas na Constituição Federal não conferem ao cidadão o direito subjetivo 
de exigir do Estado o fornecimento de remédios de alto-custo, em detrimento de 
outros doentes, igualmente carentes. Na consecução de sua obrigação de saúde 
pública a administração há que atender aos interesses mais imediatos da população. 
(...).” 376 

 
 

Na mesma linha de pensamento, a então ministra do STF Ellen Gracie, na SS3073/RN, 
 

considerou inadequado fornecer medicamento que não constava na lista do Programa de 
 

Dispensação em Caráter Excepcional do Ministério da Saúde. A Ministra salientou que o 
 

Governo Estadual (Rio Grande do Norte) não se negava à prestação dos serviços de saúde e 
 

que decisões casuísticas, ao desconsiderarem as políticas públicas definidas pelo Poder 
 

Executivo, tendem a desorganizar a atuação administrativa, comprometendo ainda mais as já 

combalidas políticas de saúde377. Ao mesmo tempo, chamou atenção para o efeito 
 

multiplicador de uma decisão dessa natureza, diante existência de milhares de pessoas em 
 

situação potencialmente idêntica à da parte litigante. 
 

Ainda nesta seara, o TJSP que julgou, por diversas vezes, procedente o pedido do 
 

medicamento Soliris, já decidiu contrariamente ao deferimento do remédio, por não constar 

na lista do SUS378. 
 
 
 
 
376 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça. 17 dez. 1998, MS 220/98, Rel. Des. Antônio Lindberg Montenegro. 
377 FEDERAL, Supremo Tribunal. DJU 14 fev. 2007. SS 3.073/RN, Rel. Min. Ellen Gracie. 378 Vale refletir sobre o teor da decisão: “Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do mandado de 
 

segurança que visava à condenação do impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO a fornecer ao impetrante, portador de “Hemoglobinúria Paroxística Noturna HPN”, o 
medicamento “Eculizumab Soliris” para o tratamento de sua moléstia, tendo a segurança sido concedida pela r. 
sentença de fls. 128/132. (...) Não existe direito líquido e certo à obtenção de medicamento ou insumo sem 
registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. (...) 
Sabe-se que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Assim, 
interessa ao Estado que seja resguardado o direito à saúde, por trata-se de bem jurídico maior, com ações e 
serviços previstos na própria Lei Fundamental como de relevância pública (artigo 197 CF). Todavia, não se 
pode olvidar das normas administrativas, que impõem o registro dos medicamentos como forma de 
garantir a segurança dos cidadãos brasileiros. (...) 
Por fim, não se pode olvidar a orientação emanada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, contida na 
Recomendação n.º 31/10, in verbis: 
I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que: 
b) orientem, através das suas corregedorias, aos magistrados vinculados, que: 
b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou em fase 
experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; In: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. 
Apelação Cível nº 0037282-30.2011.8.26.0053. Rel. Renato Delbianco. Jul. 13/11/12. Disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6432644&vlCaptcha=eQJiY>. Acessado em: 05 de janeiro 
de 2013. Ante tais ponderações, dá-se provimento ao recurso para o fim de se denegar a segurança pleiteada, com a 
consequente cassação da medida liminar concedida.” 
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Não há dúvida de que a maioria dos pedidos de pacientes são justos e fundamentados; 
 

é verdade também que o SUS deveria ser mais ágil na atualização das listas. Enquanto a 
 

indústria farmacêutica em todo o mundo dispõe de recursos vultosos para custear pesquisas 
 

para dar suporte à criação de novos medicamentos, os serviços públicos no Brasil raramente 
 

dispõem de profissionais com condições de se manter atualizados com as novas drogas, sua 

recomendação, eficácia e consequências379. Em face dessa lacuna, por sua vez, magistrados 
 

podem carecer de apoio técnico para avaliarem se um medicamento importado é melhor que o 
 

tratamento disponível na lista do SUS, nem se sua eficácia foi comprovada ou se é capaz de 
 

provocar danos irreversíveis ao doente, além de rombos orçamentários. 
 

O problema se agiganta, quando se verifica que, em certas circunstâncias, profissionais 
 

da área médica recomendam medicamentos e tratamentos em caráter de urgência; prescrevem 
 

o que há de melhor, “aquilo que pode, em maior ou menor grau contribuir para melhorar o 
 

estado de saúde do paciente, ainda que se trate de um percentual mínimo de possibilidade de 

êxito”380. 

Barroso381     chama a atenção para a capacidade institucional que envolve a 
 

determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir melhor decisão em determinada 
 

matéria. Conforme seu entendimento, temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos de 
 

grande complexidade, como no caso da saúde, podem não ter no juiz de direito – ou mesmo 
 

nos Tribunais – o árbitro mais qualificado, por falta de informação ou conhecimento 
 

específico. Segundo palavras textuais do pensador referido: 
 
 
 

“Formalmente, os membros do Poder Judiciário sempre conservarão a sua 
competência para o pronunciamento definitivo. Mas em situações como as descritas, 
normalmente deverão eles prestigiar as manifestações do Legislativo ou do 
Executivo, cedendo o passo para juízos discricionários dotados de razoabilidade.”382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

379 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 
2013. 
380 Idem. Ibidem. 
381 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
382 Idem. Ibidem. 
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Ana Paula de Barcellos383, por sua vez, destaca o risco de efeitos sistêmicos em casos 
 

como estes, que obriga uma posição de cautela e deferência por parte do Judiciário. A autora 
 

leciona que o juiz está normalmente preparado para realizar a justiça no caso concreto, seja 
 

por vocação, ou treinamento: a microjustiça. Todavia, muitas vezes, o magistrado não dispõe 
 

das informações, do tempo e do conhecimento para avaliar o impacto de suas decisões, 
 

proferidas individualmente sobre a realidade de um segmento econômico ou sobre a prestação 
 

de um serviço público. 
 

Barroso384 complementa, exemplificando a situação da saúde, em que decisões 
 

extravagantes ou emocionais – como no caso de Rafael – põem em risco a continuidade das 
 

políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a 

alocação de recursos públicos385. Analisando os casos de saúde e o princípio da 
 

indeclinabilidade do juiz, o constitucionalista em comento ressalta que “o judiciário quase 
 

sempre pode, mas nem sempre deve interferir. Ter uma avaliação criteriosa da própria 
 

capacidade institucional e optar por não exercer o poder, em auto limitação espontânea, antes 

eleva do que diminui”386. 
 

A expressão “cada cabeça uma sentença” aplica-se perfeitamente ao caso dos pedidos 
 

de medicamentos e tratamentos. Resta claro por tudo dissertado neste trabalho, que os 
 

entendimentos sobre o assunto variam entre os magistrados e Tribunais. 
 

Em 2009, o STF realizou uma série de audiências públicas sobre a questão – e a 
 

controvérsia persiste. No Rio Grande do Norte, o juiz Airton Pinheiro negou o pedido de uma 
 

paciente que pretendia receber o Soliris, argumentando que o SUS oferece um tratamento para 
 

a doença (o transplante, opção não escolhida por Rafael). Sustentou que o fornecimento desse 
 

remédio provocaria abalo financeiro no orçamento da saúde do Estado, prejudicando toda a 

coletividade que depende do SUS387. 
 
 
 
383 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: Revista de Direito 
do Estado, 3:17, 2006. p.34 
384 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
385 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à constitucionalização excessiva: direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: Temas de direito 
Constitucional, tomo IV, 2009. 
386 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 
Eletrônica Atualidades Jurídicas. Belo Horizonte: OAB Editora, nº 4, Disponível em: 
<http://oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em 10/09/2012. 
387 Revista Época, em 16 de março de 2012. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html> . Acessado em 18 de 
agosto de 2012. 
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Todavia, decisões como essa não alcançam a maioria... No centro do dilema, está a 
 

vulnerabilidade dos magistrados, que justificadamente não querem correr o risco de ter na 
 

consciência o peso de ter contribuído com a morte de alguém, por indeferimento de um 
 

pedido. 
 
 
 

“Em um país em que a precariedade da área de saúde é conhecida e quase 
cotidianamente comentada na imprensa, os membros do poder judiciário não 
dispõem de médicos em quantidade e especialidade suficiente para lhes prestar 
auxílio na compreensão e identificação de necessidades e urgências. Isso faz com 
que um pedido formalizado por um indivíduo, acompanhado de um relatório médico 
precário, sem tantas informações quanto seriam desejáveis, seja suficiente para fazer 
o magistrado decidir quase sempre de forma favorável ao requerente, sobretudo 
quando o relatório menciona a possibilidade de risco à vida do paciente-
requerente.”388 

 
 

Dworkin389 trata do assunto sob uma ótica interessante. Ele analisa a questão das 
 

prestações individuais ou coletivas do direito à saúde, a luz do princípio do seguro prudente, 
 

que propõe que o Estado somente deverá ser responsável pelas prestações de saúde as quais os 
 

indivíduos assegurem a si próprios, na gestão do patrimônio privado. Para o autor, as pessoas 
 

não abririam mão de outros valores e bens, no curso de sua vida, para garantir uma cobertura 
 

de saúde plena, capaz de preservar suas vidas, mesmo em caso de doenças raras ou que 
 

demandem tratamentos prolongados, alguns em condições de vida inconsciente. 
 

Refletindo sobre a afirmação de Dworkin, Luciana Melquíades ressalta: 
 
 
 

“Sob estas premissas, concluiu que não é justo exigir do Estado aquilo que as 
pessoas não ofereceriam a si mesmas, dispensando o ente público, desta maneira, 
das prestações de saúde que extrapolassem as integrantes de um sistema básico, 
visto que estas últimas, normalmente de elevado custo, poderiam comprometer o 
cumprimento das primeiras”390 

Para a autora, contudo, a permissão para a prestação individual da saúde vai além dos 
 

serviços básicos de saúde. Ela defende que, se a demanda estiver relacionada com perigo de 

vida – demandas de primeira necessidade391 – pode-se excepcionar a hegemonia das políticas 
 
 
388 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 
2013. 
389 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. de Jussara Simões.São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. p.431. 
390 DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades. Possibilidades e Limites do Controle Judicial sobre as Políticas 
Públicas de Saúde. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. p.175. 
391 Luciana Melquíades defende que as demandas de primeira necessidades são aquelas relacionadas com o 
núcleo essencial do direito à saúde. Para ela, este núcleo consiste na proteção e preservação da vida, de forma 
que todos os bens e serviços necessários para tanto deverão ser disponibilizados pelo Estado, enquanto 
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públicas sobre as necessidades individuais392. Contudo, para Melquíades, não se pode 
 

aumentar o bem-estar de uns (relacionados com as demandas de segunda necessidades) à 
 

custa da vida de outros. A vida, portanto, é bem jurídico que ocupa a cúspide do sistema do 
 

sistema axiológico normativo, subjugando todos os outros. “Estando em risco a vida humana, 

as teses utilitaristas e organicistas393 sucumbem, eivadas de antijuridicidade e de precariedade 

ética.”394 
 

Constata-se pelo ora debatido que, se, por um lado, o Judiciário deve manifestar-se nos 
 

conflitos envolvendo direitos fundamentais sociais, por outro, não pode esquivar-se mediante 

o uso de fórmulas vazias, sem conteúdo, fundamentos ilusórios395, pois coloca em xeque a 
 

ordem constitucional e torna-se obstáculo à ciência e à investigação. “O direito praticado no 
 

âmbito individual, é um direito despolitizado, que ignora as soluções coletivas e não contribui 

para o fortalecimento da cidadania e da democracia participativa.”396 Além disso, as soluções 
 

individuais obtidas mediante recurso ao Judiciário não contribuem para a melhoria da 
 

prestação dos serviços de saúde, nem para a solidificação da democracia, porque, além de 
 

passar ao largo das prioridades a serem implementadas por meio de políticas públicas, 
 

ignoram o dever de atenção integral a todos os cidadãos, que, em maioria, não detêm sequer o 
 

conhecimento à informação de seu próprio acesso à justiça. 
 

Nesse passo, diante um direito social como a saúde, cabe ao Juiz ter o cuidado de 
 

apontar a existência de lacuna ou incorreções, com base em um sistema hipotético desejável, 

sem desvincular-se da realidade social e dos projetos sociais estabelecidos397. 
 
 
 
 

destinatário do dever decorrente do direito à vida. Seu pensamento, assim, é distinto do de Alexy, que afirmou 
que o núcleo essencial do direito à saúde seria apenas a prestação básica. Neste sentido, núcleo essencial, para a 
autora Luciana, seria o âmbito que o direito social galga a almejada definitividade, deixando de ser norma 
meramente prima facie para vincular os poderes públicos e sua concreção. 
392 Idem. Ibidiem. p.175. 
393 As concepções de ambas as doutrinas, baseiam-se na ideia largamente difundida entre os publicistas, de que o 
interesse público sobrepõe-se ao privado, justificando-se, com isso, a tomada de decisões em questões relativas à 
saúde pública, que privilegiem a coletividade em detrimento de casos individuais. 
A doutrina utilitarista, assim, propõe o emprego dos recursos públicos de maneira a ampliar a sua produtividade 
e maximizar os resultados. Já a organicista considera o indivíduo como mera parte ou órgão do Estado, o qual 
deve servir com prioridade. 
394 Idem. Ibidem. 
395 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. p.85. Traduzido 
de Rechtphilosophie. 
396 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção 
de Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em 
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 
2013. 
 
397 Idem. Ibidem. p.121. 
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Na lição de Patrícia Werner398, a decisão deve buscar o razoável, o que, muitas vezes, 
 

implica o dever de indicar lacunas na lei, resultando em interpretação extensiva ou restritiva, 
 

o que pode dar azo ao ativismo judicial. 
 

Conforme análise de Edna Raquel Hogemann399, o grande problema do sistema 
 

jurídico brasileiro, nos dias atuais, é a ausência de eficácia social da norma jurídica. A 
 

pesquisadora aludida acrescenta que não adianta dispor, no ordenamento, normas vigentes que 
 

garantam os direitos – como a saúde, – sem haver políticas públicas adequadas que garantam 
 

a eficácia do conteúdo das normas. 
 
 
 

4.2 - A participação da coletividade como parâmetro para efetividade da política 
 

pública no setor saúde e o princípio da comunidade 
 
 
 

Pelo exposto, extrai-se que, ao analisar problema atinente ao direito fundamental à 
 

saúde, deve-se harmonizar a universalidade e a igualdade. A exceção à regra deve ser restrita 
 

e adequada ao caso concreto, tendo-se sempre como bússola a aplicação da norma em 

coerência com a dimensão individual, sem desconsiderar o contexto social400. 
 

A predominância da esfera individual sobre a coletiva no que tange ao direito à saúde 
 

tem determinado escolhas que não necessariamente se harmonizam com o princípio, 
 

constitucionalmente consagrado, da universalidade da saúde. 
 

Confrontados com desafio dessa natureza, os operadores do direito precisam ter em 
 

mente que, no processo de interpretação, o preenchimento do conteúdo e dos limites do 
 

direito à saúde deve ser feito também com referencia à “participação da comunidade”, 

conforme expresso no art.198, inciso III da Constituição Federal401. 
 
 
 
 
 
 

398 WERNER, Patrícia Ulson Pizarro. O direito social e o direito público subjetivo à saúde: o desafio de 
compreender um direito com duas faces. In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 2, out. 2008. 
Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
41792008000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 20 de dezembro de 2012. 
399 HOGEMANN, Edna Raquel R.S.. Direitos Humanos e Cidadania em nome de quem?. In: 
KLEVENHUSEN, Renata Braga. (coord.). Temas sobre Direitos Humanos. Estudos em Homenagem ao 
Professor Vicente de Paula Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.23 a 36. 
400 WERNER, Patrícia Ulson Pizarro. O direito social e o direito público subjetivo à saúde: o desafio de 
compreender um direito com duas faces. In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 2, out. 2008. 
Disponível em: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516- 
41792008000200007&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 20 de dezembro de 2012. 401 “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: 
III - participação da comunidade.” 
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Essa participação pressupõe abertura de espaço para que os cidadãos tornem-se 
 

cúmplices da concretização de seus direitos e deveres, num processo de solidariedade social, 
 

contraposta ao individualismo egoísta que predomina na atualidade. 
 
 
 

4.2.1 – Políticas Públicas e Participação Popular 
 
 
 

Como ressaltado, na sociedade contemporânea, a concretização do direito à saúde 
 

contém exigências mais complexas e custosas do que ocorria no passado. Nesse cenário 
 

original, é ainda mais necessário que o legislador, o administrador e o magistrado pautem seu 
 

trabalho pela coerência com as variáveis sociais, econômicas e culturais que definem o estado 
 

de saúde das pessoas. Além da participação do Parlamento – legítimo representante dos 
 

interesses envolvidos, tanto no processo de produção, quanto de controle dos riscos sanitários 
 

– é premente a participação dos cidadãos na elaboração e na implementação das normas e 
 

ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 

Por certo, considerando a tradição cultural de alheamento em relação aos assuntos de 
 

interesse coletivo, não é razoável a expectativa de imediatismo na participação popular nas 
 

políticas públicas. 
 

De início, cumpre à Administração Pública implementar os comandos gerais 
 

constitucionais, através de programas e ações, garantindo, com isso, a realização e efetividade 
 

dos direitos fundamentais em diversos planos. Na qualidade de programa de ação 
 

governamental, as políticas públicas impulsionam o aparato estatal a concretizar os direitos 
 

eleitos como essenciais para o desenvolvimento pleno da nação. A rigor, trata-se de 
 

importante componente estratégico, por meio do qual se definem os instrumentos e táticas 
 

necessárias para a implementação de determinado propósito. Vincula-se àquilo que 

Canotilho402 chamou de política de solidariedade social, fundado no princípio correlato, que 
 

determina o conjunto de dinâmicas político-sociais, pelas quais as instituições políticas criam 
 

e implementam as proteções econômicas, sociais e culturais. 
 

Discorrendo sobre as políticas públicas, Maria Paula Dallari leciona: 
 
 
 

“Políticas públicas é o programa de ação governamental que resulta de um processo 
ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 
processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à 

 
 
 
402 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 6ª ed. Coimbra: 
Almedina. 2002. p.518. 
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disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados.”403 

 
 

As políticas públicas, constata-se, representam escolhas e planejamento orientado para 
 

levar a efeito ações públicas, em parceria com o setor privado, ou com o terceiro setor, sempre 
 

visando à viabilização de direitos sociais, com resultados mais efetivos e abrangentes do que 

aqueles obtidos individualmente, por meio de sentenças judiciais404. A diversidade dos atores 
 

sociais envolvidos na escolha, implementação e fiscalização das políticas públicas converte-se 
 

em elemento essencial para a realização da democracia. 
 

O direito à saúde, diferentemente dos demais direitos sociais constantes no art.6º da 
 

Constituição da República, não guarda o caráter de norma de eficácia contida – norma 
 

programática – que dependeria, assim, de providências institucionais. Isso se deve ao fato de 
 

referido direito ter exacerbado envolvimento popular, além de sua garantia estar claramente 
 

vinculada às políticas sociais e econômicas, as diretrizes do sistema requerem a participação 
 

da comunidade. 
 

Sabe-se, contudo, que a realidade hoje não é bem essa: a população não atua 
 

efetivamente, conforme teor do art.198, III, da Carta Magna. Por enquanto, a participação do 
 

cidadão é esporádica e singela, como se pode inferir do funcionamento dos Conselhos e 
 

Conferências de Saúde. Na realidade, tais mecanismos nem sempre são percebidos e 
 

utilizados como instrumentos pelos quais os usuários e os profissionais da área podem 
 

direcionar as demandas e propostas, no nível local, comportando-se proativamente na gestão 
 

do SUS e, consequentemente, das políticas públicas. 
 

Assim, mesmo que nos textos legais esteja garantida a participação da população 
 

através da integração em órgãos colegiados deliberativos, como os Conselhos de Saúde, ou de 
 

outros espaços institucionalizados, como as Conferências de Saúde, ainda falta muito para 

uma prática participativa eficiente, comprometida e isenta405. 
 

Essa realidade, entretanto, não pode prosperar. A necessária participação da 
 

coletividade na realização do citado direito torna a política pública de saúde igualmente 
 

adequada aos requisitos postos pelo conceito contemporâneo de saúde, uma vez que ele 
 
 
403 BUCCI, Ana Paula Dallari. Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2006. p.39. 
404 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção de 
Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - 
CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 2013. 
405 VÁZQUEZ, M. L. Participação social nos serviços de saúde: concepções dos usuários e líderes 
comunitários em dois municípios do Nordeste do Brasil. Cardeno de saúde pública. V.19, n.2, p;579-591. Rio 
de Janeiro-RJ. Abr.2003. 
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implica – ao mesmo tempo – aspectos de direito individual, coletivo e também difuso, que só 

podem ser justamente equacionados com a participação direta do povo em sua definição406. 
 

Diante desse requisito, faz-se necessário, antes da elaboração e execução dos 
 

orçamentos públicos referentes aos direitos sociais – como o direito à saúde – estimular e 
 

promover o debate com a população, para que ela possa criticá-lo, emendá-lo e referendá-lo, 
 

representando, assim, interesses diversos e plurais. 
 

Como sublinhado por Weverson Viegas407, “a participação popular visa estabelecer 
 

parcerias entre Estado e sociedade civil, para que, juntos, possam atingir o objetivo desejado 
 

por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população”. 
 

Por sua vez, com fundamento em seu conhecimento e experiência do cotidiano do 

Tribunal, Rogério Gesta Leal408 defende que, para ser concebida a universalidade do direito à 
 

saúde, tem-se que observar a premissa constitucional da participação da comunidade na 
 

aplicação concreta na definição das políticas públicas, que se refletirá nas ações e serviços de 
 

saúde. Nessa linha de pensamento, a interlocução entre Estado e sociedade deve estar aberta à 
 

força dos argumentos utilizados no processo de interlocução política. 
 

Também nesse sentido, é pertinente refletir sobre o alerta de Silva409, quando ressalta 
 

que “a expressão controle social, tanto é empregada para designar o controle do Estado sobre 
 

a sociedade, quanto para designar o controle da sociedade sobre as ações do Estado.” 
 

Nesse ponto, insta chamar atenção para a diferença entre controle social e participação 
 

popular, que, nas palavras de Vanderlei Siraque: 
 
 
 

“O controle social e participação popular são irmãos siameses. Entretanto, o controle 
social é distinto da participação popular. Esta ocorre no momento da tomada de 
decisões, antes ou concomitante à elaboração do ato da Administração; é um poder 
político de elaboração de normas jurídicas. O controle social pode concretizar-se em 
dois momentos: 1) análise jurídica da norma estabelecida pela Administração 

 
 
406 DALLARI, Sueli Gandolfi. O conceito jurídico de saúde. In: Os estados Brasileiros e o direito à saúde. 
 

São Paulo: Hucitec, 1995. p.34. 
407 VIEGAS, Weverson. Cidadania e participação popular. JusNavigandi, Teresina, ano 7, n.86, 27 de set. 
2003. Disponível em: < http://jus.com.br/revista/texto/4199/cidadania-e-participacao-popular>. Acessado em: 29 
de dezembro de 2012. 
408 LEAL, Rogério Gesta. Fundamentos redefinitórios do direito fundamental de participação política no 
Brasil: movimentos sociais e a administração pública. In: KLEVENHUSEN, Renata Braga. (coord.). Temas 
sobre Direitos Humanos. Estudos em Homenagem ao Professor Vicente de Paula Barreto. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p.181. 
409 SILVA, Andrea de O. Organizações Participativas e a Deliberação da Política Pública de Saúde: Um 
Estudo Comparativo de Conselhos de Saúde em Porto Alegre (Brasil) e Montevidéu (Uruguai). Disponível 
em:<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&u 
rl=http%3A%2F%2Fnutep.ea.ufrgs.br%2Fpesquisas%2FORGANIZACAO_PARTICIPATIVAS_SEMEAD.doc 
&ei=2QbuUPzIK5Da9ATC3oDACQ&usg=AFQjCNGLx6H6uYmHpfR5J4vL9qs6DRk_3Q; Acessado em: 05 de 
janeiro de 2013. 
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Pública, como a relação de compatibilidade com outras normas de hierarquia 
superior; 2) fiscalização da execução ou aplicação dessas normas ao acaso 
concreto.”410 

 
 

A partir da distinção acima, Mariana Mencio conclui que “ (...) é justamente esse o 
 

sentido da democracia participativa (...), que obriga o Estado a elaborar o seu Direito de forma 
 

negociada com os particulares (individual ou coletivamente), constituindo, de forma 

compartilhada, a vontade estatal.”411 
 

Eis porque a elaboração do orçamento público não pode ficar restrita ao poder 
 

legislativo e ao executivo; por sua natureza, tal atividade requer, obrigatoriamente, a 
 

participação popular como forma de atuar no controle social. Na falta desse envolvimento, 
 

transfere-se para o poder público toda a responsabilidade pelas escolhas, muitas das quais, 
 

como discutido amplamente neste trabalho, nem sempre atendem adequadamente às 
 

necessidades da população. Ou, sob outra perspectiva, transfere-se para o Judiciário a decisão 
 

da alocação e utilização dessas políticas públicas, que, na maioria das vezes, sangram o 
 

dinheiro público na aplicação individualizada do caso que lhe é imposto. 
 

Marcos Augusto Perez, ao discorrer sobre o tema, deixa claro que uma das situações 
 

geradoras do problema ora debatido é a sobreposição da democracia participativa pela 
 

representativa. Segundo palavras textuais do autor mencionado: 
 
 
 

“O que empiricamente se constata é que , hoje, os institutos da democracia 
representativa são acompanhados, e em alguns aspectos até mesmo substituídos, por 
instrumentos participativos ou de democracia semidireta. 
A democracia participativa surge, portanto, em face dos problemas enfrentados pela 
democracia representativa, para reforçar os controles sobre a atuação estatal. 
Como seu próprio nome, a democracia participativa baseia-se numa abertura do 
Estado a uma participação popular maior do que admitida no sistema de democracia 
puramente representativa.”412 

 
 

Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que, para a democracia participativa 
 

acontecer no campo prático, é indispensável a participação popular, entendida como princípio 

norteador para as ações governamentais413. 
 

A esse respeito, cumpre admitir a dificuldade de participação de toda a população no 
 

debate sobre temas eminentemente técnicos, como cuidados de saúde e sua elaboração 
 
 
410 SIRAQUE, Vanderlei. Controle Social da função administrativa do estado. Possibilidade e limites na 
Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 2005. p.112. 
411 MENCIO, Mariana. Regime jurídico da audiência pública na gestão democrática das cidades. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2007. p.73. 
412 PEREZ, Marco Augusto. A administração pública democrática. Institutos de Participação Popular na 
Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum Editora, 2004. p.32. 
413 DALLARI, D.A. Elementos de teoria geral do estado. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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orçamentária. Como em outros casos, a temática envolve domínio de conhecimentos e dados 
 

específicos, não acessíveis a todos; porém, sempre haverá segmentos e organizações sociais 
 

cujos participantes detêm os requisitos cognitivos necessários. 
 
 

“A formação política do cidadão para compreender mais adequadamente a 
destinação a ser dada a arrecadação de impostos, tributos e contribuições, 
compreender o repasse de verbas federais e estaduais para os munícipios, os limites 
legislativos impostos ao poder público entre outros aspectos técnicos da tributação é, 
sem dúvida, complexa.”414 

 
 

Todavia, Angélica Carlini415 enumera uma série de alternativas e possíveis soluções 
 

para amenizar a barreira da participação popular no orçamento financeiro da saúde, 
 

principalmente em duas vertentes: a organização a sociedade para melhor compreensão do 
 

assunto e valer-se dos mecanismos colocados à disposição para tanto; a participação das 
 

instituições formais, cuja contribuição é muito relevante. 
 

A autora ressalta, nesta seara, a atuação do Ministério Público como fundamental na 
 

busca de solução. Ela demonstra que, tanto o parquet, quanto a Defensoria Pública, têm 
 

condições técnico-jurídicas de acompanhar a discussão em torno da construção dos 

orçamentos públicos, corrigindo distorções e indicando alternativas416. Além disso, são 
 

detentores de poderes constitucionais para atuar de modo a garantir que os entes públicos 
 

efetivem os direitos fundamentais, sobretudo o direito à saúde, constitucionalmente definido 
 

como de relevância pública. 
 

Neste sentido, Jayme Weingartner Neto e Vinicius Vizzoto afirmam: 
 
 
 

“ (...) O Ministério Público tem importante atuação no campo atinente ao Orçamento 
Público, uma vez que ele atua tanto na questão da capacitação de receita (...), bem 
como na indução da ‘boa’ despesa, seja em âmbito institucional interno ou junto a 
outros órgãos públicos, tanto na esfera do Executivo (indução de políticas públicas), 
do Legislativo (indução de processos legiferantes tendentes à promulgação de leis 

 
 

414 CARLINI, Angélica Luciá. A Judicialização da Saúde no Brasil e a Participação Política na Construção de 
Orçamentos. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - 
CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3201.pdf>. Acessado em: 04 de janeiro de 2013. 
415 Idem. Ibidem. 
416 Assim determinam os artigos da Constituição Federal: 
“Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.” 
“Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: 
(...) 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; (...)” 
“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.” 
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com temáticas específicas) ou do Judiciário (utilização dos meios e instrumentos 
judiciais para concretizar disposições constitucionais e legais). 
(...) 
O planejamento financeiro e tático de uma entidade, ou seja, estabelecer como, 
onde, em que momento e em quais áreas utilizar seus recursos, determinará a 
capacidade do órgão em ser eficiente, eficaz e efetivo.”417 

 
 

A atuação do Ministério Público, para a autora, pode contribuir significativamente 
 

com a sociedade politicamente organizada para a escolha, fiscalização e implementação de 
 

políticas públicas na área da saúde, bem como dos orçamentos elaborados pelos diferentes 
 

níveis políticos, federal, estadual e municipal, propiciando, com isso, um maduro caminho 
 

para a democracia deliberativa. 
 

A participação da sociedade, somada à do Ministério Público para a elaboração do 
 

orçamento pode favorecer o aumento da transparência e da eficiência do poder público na 
 

administração dos recursos para a saúde. 
 

Ademais, acrescenta-se, ainda em consonância com entendimento de Angélica Carlini, 
 

a necessidade de atuação dos grupos sociais organizados, apoio técnico de profissionais que 
 

detenham conhecimento específico e que possam colaborar com o debate das classes sociais 
 

interessadas em intervir na elaboração, execução e fiscalização dos orçamentos públicos, em 

especial na esfera municipal, o que pode ocorrer igualmente através das audiências públicas418 

e Conselhos Deliberativos419. 
 

Neste sentido, é elucidativa a experiência da implantação do orçamento participativo 
 

no munícipio de Várzea Paulista/SP, narrada por Eduardo Tadeu Pereira: 
 
 
 

“Uma das necessidades fundamentais foi a formação política dos próprios agentes. 
Seja essa formação voltada para os agentes que não tinham experiência anterior de 
organização no movimento popular ou sindical, seja voltado para aqueles que 
tinham experiência acumulada e que, no entanto, tinham também carência de 
referências políticas mais avançadas, lendo o mundo através do senso comum. A 
maioria dos agentes eram pessoas indicadas como tendo potencial organizativo pelos 
partidos que compunham a coligação vencedora. 
Por entender a formatação política dos agentes como uma das bases para a educação 
política da população, o governo designou uma pessoa especificamente para tal 
finalidade, com experiência em formação e na organização popular, principalmente 
no movimento sindical. (...) Essa formação contava com discussões e leituras 
semanais, debates sobre temas da conjuntura nacional, municipal e textos teóricos, 

 
 

417 WEINGARTNER, Jayme; VIZZOTO, Vinícius Diniz. Ministério Público, ética, boa governança e 
mercados: uma pauta de desenvolvimento no contexto do direito e da economia. In: Direitos Fundamentais. 
Orçamento e Reserva do Possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p.293. 
418 Utilizadas, normalmente, pelos poderes legislativos, em oportunidade que antecede à votação de determinado 
projeto de lei. Pode também ser incorporada na gestão municipal na atuação do poder Executivo local, que pode 
consultar, instruir e ouvir comunidade como um todo. 
419 Órgãos colegiados, criados mediante autorização legal, que contam, necessariamente, com a participação de 
representantes da Administração e da sociedade, com a missão de tomar decisões em assuntos cuja competência 
tenha sido estendida. 
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além de oficinas que possibilitassem aos agentes a vivência necessária para as 
tarefas práticas às quais se propunham (...).”420 

 
 
 
 

Outra sugestão para a efetivação do orçamento das políticas públicas é apresentada por 

Jayme Benvenuto421, que sugere a criação de uma Ação de Cumprimento de Compromisso 
 

Social, em que responsabilizaria civil e criminalmente o administrador público que viesse a 
 

descumprir, ou cumprisse apenas em parte, injustificadamente, as propostas assumidas em 
 

planos e diretrizes de governo. A ação, assim, seria um remédio destinado a garantir a 
 

execução de compromissos sociais assumidos pelos poderes públicos. 
 

Porém os resultados do estudo indicam que o espaço da construção do orçamento no 
 

Brasil encontra-se em aberto e tem sido tratado com menor importância, necessitando, por 
 

isso, ser inserido com maior vigor no debate político nacional contemporâneo. 
 
 
 

4.2.2 – A participação popular e o princípio da comunidade 
 
 
 

A participação popular, sob o viés das políticas públicas da saúde de maneira geral, 

pode ser enriquecida teoricamente pelo princípio da comunidade ou solidariedade422. A base 
 

teórica dessa compreensão assenta-se em Rousseau e, mais recentemente na análise de 
 

Boaventura Santos, a partir da teoria da emancipação social. 
 
 
 
 
 
 
420 PEREIRA, Eduardo Tadeu. Educação Política – Uma experiência com o orçamento participativo. 
Campinas: Alíena, 2008. p.67-68. 
421 LIMA JR., Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Rio de Janeiro – 
São Paulo: Editora Renovar, 2001. 
422 Neste ponto, fala-se deste princípio pelo viés da sociedade: de sua participação e pensamento uno. 
Não é objeto deste estudo o princípio da solidariedade na área da saúde em sua dimensão relacionada aos entes 
federativos: quando este princípio é invocado para impor as mesmas responsabilidades em relação ao direito à 
saúde a todos os entes federativos, sem se considerar suas diferenças demográficas, econômicas, sociais, 
culturais. Nesse sentido, todos são iguais econômica e demograficamente falando na garantia do direito à saúde. 
Um munícipio de pequeno porte, assim, teria as mesmas responsabilidades da União ou do Estado. 
Contudo, a solidariedade ínsita ao SUS é a que advém da hierarquização do nível de complexidade de serviços, 
que são organizados em níveis de complexidade crescentes numa rede regionalizada de atenção à saúde. 
A solidariedade nasce, portanto, na hierarquização dos serviços: entes federativos com maior população, 
organização e desenvolvimento econômico deverá, na rede de serviços, garantirem a atenção ao cidadão 
referenciado por municípios de menor porte e riqueza. 
É essa forma organizativa que garante equidade nas relações federativas. O ente com maior poder econômico 
deverá solidarizar-se como ente de menor poder econômico e garantir ao cidadão residente no território daquele 
ente serviços de maior complexidade ou densidade tecnológica, diante da incapacidade econômico-financeira, da 
falta de escala e estrutura administrativa para a criação de serviços mais complexos. A solidariedade, neste ponto, 
não se dá entre os entes federativos, mas, na verdade, entre o sistema, sob o perigo de, se assim não for, causar 
danos irreparáveis aos cofres públicos de munícipios de 5 mil habitantes, por exemplo. 
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Rousseau é considerado o pensador do princípio da comunidade423 - concebido como 

contraponto indispensável ao princípio do Estado424 - sob a tese da obrigação política 
 

horizontal, de cidadão para cidadão. No entendimento do filósofo francês, esta é a obrigação 
 

política originária, que estabelece a inalienabilidade da soberania do povo de que deriva a 
 

obrigação política com o Estado. A comunidade, para Rousseau, é um todo e como tal, requer 

salvaguarda425. “Para isso é necessário eliminar todos os obstáculos às interações políticas 

entre os cidadãos, umas vez que só destas pode emergir uma vontade geral não distorcida”426. 

Boaventura de Sousa Santos427, apoiado na teoria da emancipação, revaloriza o 
 

princípio da comunidade, idealizado por Rousseau, sustentando que, na atualidade, vive-se 
 

uma transição paradigmática, evidente com o declínio do paradigma da modernidade, em 
 

função do colapso do pilar da emancipação, em benefício da regulação, fruto da convergência 

do paradigma da modernidade e do capitalismo428. 
 

Para o ilustre pensador luso, o projeto da modernidade possui duas formas de 
 

conhecimento: 1) regulação; 2) emancipação. A regulação, composta pelo Estado, o mercado 
 

e a comunidade, tem como pontos extremos o caos (ignorância) e a ordem (conhecimento). Já 
 

a emancipação, tem como pontos extremos o colonialismo (ignorância); e a solidariedade 
 

(conhecimento). O pensador em tela ressalta que a emancipação foi sugada pela regulação, 
 

devido à convergência entre modernidade e capitalismo e a consequente racionalização da 
 

vida coletiva, baseada na ciência moderna e no direito estatal moderno. 
 

Neste cenário, o princípio da regulação mercado sobrepõe-se ao princípio do Estado e 
 

da comunidade, de onde se conclui que, atualmente, a emancipação submete-se à regulação, 
 

num cenário em que a ciência assumiu a forma de racionalidade hegemônica, sendo o 

mercado, o único princípio regulador moderno429. 
 

A análise de Boaventura Santos, segundo a qual a emancipação foi absorvida pelo 
 

pilar da regulação, reflete em todos os liames da sociedade e do direito, inclusive no que 
 

concerne ao direito à saúde, suas prestações, alocações, escolhas, consciência da sociedade e 
 
 
423 Não se exaurirão, no presente estudo, todos os ideais de Rousseau a respeito do princípio da comunidade. 
424 Este princípio, em linhas gerais, estabelecia a obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado. 
425 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: Sociedade 
e Estado em Transformação. PEREIRA, Luiz Carlos Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. (Org). São 
Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP; 1999. p.243-272. 
426 Idem. Ibidem. p.252. 
427 SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: 
Boitempo; 2007. 
428 PEREIRA, Marcus Abílio; CARVALHO, Ernani. Boaventura de Sousa Santos: por uma nova gramática do 
político e do social. Lua Nova, São Paulo, n. 73, 2008 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452008000100002&lng=en&nrm=iso>. 
Acessado em: 03 de janeiro 2013. 
429 Idem. Ibidem. 



136 
 
 
 
decisões do Judiciário. Nesse passo, em resposta às manifestações sociais, observam-se, 
 

sobretudo, as necessidades individuais. 
 

De acordo com Santos, o princípio da comunidade poderia fortalecer vigorosamente o 
 

resgate, a construção de novo pilar emancipatório, pois é “o mais bem colocado para instaurar 

uma dialética positiva com o pilar da emancipação”430. Ele afirma que, em função da 
 

colonização feita através do princípio científico, nos dias atuais, a participação ficou restrita a 
 

uma noção de esfera política, entendida a partir da concepção hegemônica da democracia: a 
 

democracia representativa liberal. O welfare state, portanto, foi o resultado da colonização do 
 

princípio da solidariedade. 
 

Como se pode depreender do exposto, a nova teoria da emancipação revaloriza o 
 

princípio da comunidade, da sociedade-providência, não dispensando as obrigações impostas 
 

ao Estado pela Carta Constitucional. Abre-se, contudo, espaço a uma participação popular 
 

responsável, assumindo-se que a soberania e as ações do Estado não são absolutas. A partir 
 

daí, vêm à baila outros atores políticos, inclusive no âmbito da formulação, controle e 
 

avaliação da política de saúde, como protagonistas que expressam as vontades populares, tais 
 

como: associações civis, organizações não governamentais, dentre outros. 
 

O princípio da comunidade estabelece que os cidadãos sejam imbuídos de consenso, 
 

tornando-se cúmplices de seus direitos e deveres, desenvolvendo pensamentos e relações de 
 

solidariedade, abdicando de pretensões individuais – ainda que relacionadas a uma concepção 
 

igualmente particular do que seja saúde ou do que a sua garantia constitucional possa 
 

representar para cada um – em favor de um sistema que efetivamente universalize a prestação 
 

do serviço431. O interesse pelo bem comum funda-se no sentido de exigir que cada 
 

participante leve em consideração as necessidades, interesses de todos os demais e lhe 

conceda o peso igual aos seus próprios432. 
 

Vanice Valle e Carina Gouvêa abordam o assunto e afirmam: 
 
 
 

“Nesse contexto – de incerteza quantos às inclusões possíveis no conceito de saúde; 
de ampliação em verdadeira relação de hiperconsumo do uso de apoio químico para 
controlar as experiências vividas cotidianas -; fiel aos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, é de se ter por claro que não será apenas o aparato estatal 

 
 
430 SANTOS, Boaventura de Souza. Obra cit. p.75. 
431 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
432 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Obra coletiva de autoria da 
Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e 
Lívia Céspedes. 44 ed. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p.147. 
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responsável pela prestação dos serviços realizadores e concretizadores dos 
conteúdos do direito à saúde, mas principalmente a sociedade, seja ela como 
delimitadora e potencializadora das ações do Estado, seja como operadora dos 
serviços, seja como destinatária do comando constitucional de desenvolvimento de 
iniciativas relacionadas à garantia dos direitos de seguridade (art.194, caput da CF) 
ensejando a construção de instrumentos de cooperação e assistência mútua.”433 

 
 
 
 

O novo desafio exige, portanto, que os operadores do direito cooperem para que se 
 

estabeleça uma linguagem comum concernente ao direito à saúde, para sustentar a produção 
 

de decisões judiciais com resultados justos nos âmbitos individual e coletivo, sendo imperiosa 
 

a necessidade de aprofundar os estudos na área da Hermenêutica Constitucional, dos Direitos 
 

Fundamentais Sociais, do Direito Sanitário e das Políticas Públicas. 
 

Ademais, a sociedade emancipada assumirá a responsabilidade de custear, através do 
 

princípio da comunidade, a promoção da igualdade e da universalidade do direito à saúde, e, 
 

ao mesmo tempo, determinará prioridades e controlará a atuação pública, inclusive o poder 

judiciário434. 
 

Ademais, aplicar o direito à saúde nos dias de hoje, exige que, em cada momento da 
 

deliberação e da execução da política sanitária, verifiquem-se os ditames constitucionais, 
 

tanto para se preservar o valor saúde nela conceituado, quanto para consultar a população, no 
 

intento de definir as ações que concretamente garantirão a saúde naquela situação específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
433 VALLE, Vanice Regina Lírio do; GOUVÊA, Carina Barbosa. Direito a Saúde para além das fronteiras da 
subjetividade individual. Trabalho de conclusão parcial do período de 2011.1, do grupo institucional de 
pesquisa “Judicialização da saúde”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Estácio de Sá. 
434 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Tomando como referência os resultados da Dissertação e como bússola os seus 
 

objetivos, apresentam-se as seguintes conclusões e sugestões: 
 

Conforme exposto no primeiro capítulo, o direito à saúde, definido como direito social 
 

de status positivo, surgiu da necessidade de proteger a população, precipuamente os 
 

segmentos mais vulneráveis, sob a premissa de ser premente a intervenção incisiva do Estado 
 

em assuntos historicamente deixados à órbita privada, para corrigir distorções derivadas da 
 

prática do ideário do liberalismo clássico, no cotidiano da vida das pessoas. 
 

No direito brasileiro, o direito à saúde foi inserido no art. 5º da Carta Magna como 
 

direito fundamental. No cenário pátrio, mais precisamente em 1988, a evolução desse direito 
 

manifestou-se de maneira mais vigorosa por meio da criação do SUS, sob o pressuposto de 
 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o artigo 196 da 
 

Constituição Federal. Dessa forma, consagrou-se o direito de acesso universal aos cuidados 
 

de Saúde, em sua vertente individual e coletiva. 
 

Todavia, como discutido no capítulo dois, o termo “saúde” é conceito indeterminado, 
 

que não alcança consenso de interpretação entre os cidadãos, pensadores, magistrados e 
 

representantes do poder político na administração da sociedade. Tal fluidez, juntamente com 
 

a influência de características e valores da vida moderna - como a exacerbada tendência à 
 

medicalização da vida: para tudo, buscam-se remédios e tratamentos, nem sempre 
 

imprescindíveis e até de efeito não comprovado com robustez pela pesquisa científica - 
 

propicia alguns problemas de difícil solução em termos de gestão pública e de hermenêutica 
 

jurídica. 
 

Ao refletir sobre as espinhosas questões trazidas a lume pelos cidadãos ao poder 
 

judiciário, é evidente que a sociedade contemporânea tem mostrado vários exemplos de 
 

conflitos entre as atividades jurídicas, legislativas e executivas, com o avanço de algumas 
 

esferas sobre outras, ou mediante a ocupação de um espaço de poder, diante da lassidão ou 
 

recuo de outro. Esses conflitos reconfiguram os papéis dessas instituições até então 
 

objetivamente definidos pela teoria da separação dos poderes. 
 

Em casos como o direito da saúde, a teoria da separação dos poderes é cada vez mais 
 

vulnerável por uma série de razões que fogem ao escopo da presente Dissertação. Entretanto, 
 

não se pode ignorar que a nova arquitetura institucional proporcionou o desenvolvimento de 
 

um ambiente político marcado, sobretudo, por fenômenos como a expansão do poder judicial 
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no âmbito político majoritário, através da judicialização da política, e, por consequência, da 
 

judicialização da saúde. 
 

Basicamente, é inegável que o Judiciário brasileiro tem sido instado a decidir sobre 
 

matérias eminentemente políticas ou sociais – como o direito à saúde, sua abrangência e 
 

titularidade – que, teoricamente, seriam da competência do Congresso Nacional ou do Poder 
 

Executivo. 
 

Ressalta-se, contudo, que a iniciativa judicial não é totalmente deliberada, pois ocorre 
 

por força da própria Constituição. A esse respeito, também é imprescindível levar em 
 

consideração a ampliação das demandas sociais no plano individual e coletivo, o que, no 
 

âmbito do judiciário, ajuda a trazer a lume o fenômeno do ativismo judicial e da 
 

judicialização da política, acima citado. 
 

Essa tendência, fortalecida pelo individualismo e elitismo que caracterizam a história 
 

da sociedade brasileira, associados ao consumismo e imediatismo na busca de soluções, 
 

resulta em aparente conflito entre a dimensão individual e coletiva na proteção e promoção da 
 

saúde como direito universal. 
 

Para fundamentar essa conclusão, basta lembrar que o acesso às demandas no 
 

judiciário por tratamentos, medicamentos e outros recursos é majoritário a pacientes que se 
 

situam nos estratos médio e superior da sociedade, em função de seu perfil socioeconômico e 
 

cultural. No outro extremo, fica desassistida a maioria da população brasileira, já destituída 
 

de acesso à escolarização básica de qualidade, saneamento básico, entre outros direitos mais 
 

elementares, como o próprio conhecimento de seu direito ao acesso à justiça. 
 

Esse dado de realidade, que coloca em polos antagônicos os “que podem” e os que 
 

“não podem”, sinaliza a contramão daqueles que defendem a judicialização da saúde como 
 

forma de concretização do exercício democrático de direitos, já que a via judicial, na maior 
 

parte dos casos, alcança a classe média da população e não chega, efetivamente, aos 
 

desfavorecidos de acesso à saúde, entre muitos outros direitos sociais e individuais. 
 

Nessa linha de interpretação, constata-se que a judicialização e o ativismo – sobretudo 
 

na área da saúde - são paliativos que podem até atender às necessidades individuais, mas não 
 

têm o condão de repercutir na sociedade, ensejar ações ordenadas ou garantir maior 
 

efetividade da saúde como valor universal, extensivo a todos os cidadãos, nem mesmo 
 

propiciar a consciência social de exercício da democracia. 
 

É preciso, portanto, pensar e praticar o direito para além dos estreitos domínios da 
 

defesa dos interesses individuais, seja estimulando a população para a discussão das políticas 
 

públicas adequadas; seja conscientizando-a através do princípio da comunidade, 
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desenvolvendo-se experiências de solidariedade, para que os cidadãos tornem-se partícipes da 
 

trajetória de conquista de seus direitos e deveres, em favor de um sistema que efetivamente 
 

universalize o que oferece: o direito à saúde constitucionalmente garantido. 
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