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“A democracia do cidadão está muito próxima da idéia que 
concebe a democracia a partir dos direitos fundamentais

Peter Hãberle
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RESUMO

Este trabalho propõe-se analisar o direito à saúde plasmado 
na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental social. Para 
tanto, lança um breve e necessário olhar sobre a doutrina alienígena, 
especialmente a alemã, que contemporaneamente construiu uma teorética 
dos direitos fundamentais, inclusive, sociais, calcada sobretudo nos 
posicionamentos da Corte Constitucional, e que tem grande impacto na 
dogmática constitucional luso-brasileira, influenciando, sobremaneira, a 
jurisprudência nacional. Pode-se observar, que o constituinte pátrio foi 
notadamente progressista ao positivar os direitos sociais, incluindo-o no 
catálogo dos direitos fundamentais, consagrando o direito à saúde no artigo 
6° ,  e fora do catálogo, nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal. A 
par dessa iniciativa, inovou também ao insculpir no artigo 5°, § 1°, uma 
regra principiológica de maximização da eficácia dos direitos fundamentais 
sociais, ao determinar a aplicabilidade imediata de tais normas, e ao 
mesmo tempo, um mandado de otimização e vinculação dos poderes 
públicos à sua concretização. Ver-se-á, assim, que o direito à saúde, 
enquanto direito fundamental social, possui dupla dimensão: é direito 
subjetivo individual e direito objetivo da coletividade, oponível em face do 
Estado, que não pode negar-se a efetivá-lo, nem mesmo arrimado na 
cláusula limitadora da reserva do financeiramente possível, em 
homenagem ao princípio informador do Estado Democrático brasileiro da 
dignidade humana. Sendo ainda relevante constatar, que o postulado da 
proibição do retrocesso social impede que o direito à saúde já realizado 
seja aniquilado ou mitigado, ao ponto de ferir o seu núcleo essencial 
consagrado constitucionalmente. Por derradeiro, constatar-se-á a evolução 
da nossa jurisprudência, especialmente das Cortes Superiores, que tem 
reconhecido o caráter subjetivo do direito fundamental à saúde, admitindo a 
sua justiciabilidade.
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ABSTRACT

This piece o f  work proposes to analyse the right to health. Shaped 
in the 1988 Federal Constitution as a fundamental social right. With this 
launches a brief and necessary look About a foreign doctrine especially the 
German doctrine, that contemporaneously constructed a theoretic o f  the 
fundamental rights, including social, fitted  mainly on the positions o f  the 
Constitutional Court, and that has a great impact on the pragmatic Luso- 
Brazilian, influenced greatly the national jurisprudence. You can observe, 
that the paternal Constituent was notedly progressive affirming the social 
rights, including it in the fundamental rights catalogue, rendering the right 
to health in the 6th article and out o f  the catalogue, in the 196th 200th 
articles o f  the Federal Constitution. Having knowledge o f  this initiative 
also innovated and inscribed in the 5th and 1st articles, a rule based on the 
fundamentals o f  principles, maximizing the efficiency o f  the fundamental 
social rights, determining an immediate applicability o f  such rules, and at 
the same time, a mandate to accelerate the process and the link o f  the 
public authorities and its realization. Seeing it as so, the right to health as 
a fundamental social right, possess a double dimension: a subjunctive 
individual and objective right o f  the society that can be the opposite in the 
face o f  the State, that can not be denied to accomplish not even supported 
in the limited clause o f  the possible financial reserve, in respect to the 
fundamental informer o f  Brazilian Democratic State o f  the human dignity. 
Being relevant to establish that what is seen as right and correct 
prohibites the social retardation preventing that the right to health 
already accomplished is not defeated or mitigated, to the point o f  harming 
its essential nucleus acclaimed constitutionally. Lastly, we can verify the 
evolution o f  our jurisprudence, especially in the superior courts, that have 
recognized the subjunctive caracter o f  the fundamental rights to health, 
admitting its justibility.
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APRESENTAÇÃO

O direito à saúde encontra-se elencado no catálogo dos direitos e 
garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, precisamente no 
artigo 6o que assegura: “são direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição

E ainda, fora do catálogo, encontra-se positivado no Título VIII, da 
Ordem Social, na Capítulo II, da Seguridade Social, nos artigos 196 a 200, 
sendo que o artigo 196 proclama 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

Tratar do direito à proteção da saúde tal como se encontra plasmado 
na Constituição Federal de 1988 refere, necessariamente, abordar o tema 
dos direitos fundamentais sociais e, consequentemente, ingressar na Teoria 
Geral dos Direitos Fundamentais.

A Teoria Geral dos Direitos Fundamentais distingue os direitos 
fundamentais de defesa (ou de liberdade) - que exigem uma postura 
negativa (não-intervenção) do Estado, dos direitos fundamentais 
prestacionais - que exigem uma ação positiva do Estado. Aqueles são 
direitos típicos do Estado Liberal, estes são direitos típicos do Estado 
Democrático Social. Daí por que optou-se por referir-se em capítulo 
próprio e de início à temática dos direitos de ação e de defesa, visando não- 
só a sua diferenciação, mas buscando demonstrar a interpenetração dos 
direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais como direitos a prestações são tratados 
pela doutrina alemã - que influenciou a doutrina portuguesa e tem sido bem 
recepcionada pela doutrina nacional -  como direitos a prestações em 
sentido amplo aí compreendidos os direitos à proteção e os direitos à 
participação na organização e procedimento e ainda como direitos 
fundamentais a prestações em sentido estrito ou direitos fundamentais 
sociais.

Os direitos fundamentais sociais dependem para sua efetivação de 
ações positivas do Estado, e portanto, a sua eficácia está associada a um
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conjunto de condições ou pressuposto, que constituem uma multiplicidade 
de fatores, a saber: a capacidade econômica do Estado, o sistema de 
distribuição de bens na sociedade, o tipo de sociedade quanto ao seu estilo 
de vida, suas convenções, convicções éticas e religiosas, sua cultura, seu 
nível de ensino, que influenciam e condicionam a existência e proteção não 
só dos direitos sociais, mas de todos os direitos fundamentais. Alguns 
desses fatores, ou “dados reais”, na expressão tomada aos realien, por 
CANOTILHO, condicionam decisivamente o regime jurídico- 
constitucional do estatuto positivo dos cidadãos.*

Tomemos, novamente, o artigo 6o da Constituição Federal de 1988 - 
que inicia o Capítulo II “Dos Direitos Sociais”, inserido no Título II, “Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais” - que plasma como direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Tais 
direitos, para serem usufruídos, necessitam da criação de condições que 
possibilitem jurídica e faticamente o seu acesso. Vem daí a importância de 
destacar o duplo caráter dos direitos fundamentais sociais, enquanto 
direitos objetivos -  que impõem um dever estatal e direitos subjetivos do 
cidadão, de exigir dos Poderes Públicos a sua satisfação.

A concretização do direito à proteção da saúde, para ficar no tema 
proposto, pressupõe a instituição e organização de rede pública para a sua 
prestação efetiva, além do desenvolvimento de políticas públicas acerca 
dos procedimentos médicos, hospitalares e de distribuição de 
medicamentos -  tudo de acordo com a previsão orçamentária reservada 
para a consecução desse direito subjetivo.

A busca da realização dos direitos sociais, entre eles o da proteção à 
saúde está, a par dos seus pressupostos ou dados reais, determinada por 
outros elementos, designados estruturais, que configuram tais direitos e 
constituem os dados normativo-constitucionais, que estão na base na 
proteção dos direitos sociais.

Na esteira do ensinamento de F. MÜLLER, os direitos humanos não 
são ‘valores mas normas. Atrás deles estão representações de valores da 
dignidade, liberdade e igualdade de todos os seres dotados de semblante 
humano. Mas tao logo as constituições os positiviza, eles são direito 
vigente. A partir de então nós juristas temos o dever de interpretá-los como

3normas.

1 Cfr. J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 431.
2 Cfr. J.J. Gomes Canotilho, in op. cit. p. 431.
3 Miiller, Friedrich, in 14 Conferência da OAB, trad, de Peter Naumann,- -  Fortaleza, 1997.
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Como assegurar efetividade às normas constitucionais que positivam 
os direitos fundamentais sociais e afastar sua caracterização como meras 
normas programáticas que configurariam programas políticos e sociais e 
não vinculariam juridicamente o Estado é o instigante cerne da questão 
sobre a qual a doutrina e a jurisprudência têm-se debruçado e que o 
presente estudo propõe-se abordar, notadamente no que respeita ao direito à 
saúde como se encontra plasmado na Constituição Federal de 1988.

O ponto de partida é reconhecer o relevo que tem a introdução dos 
direitos sociais nas vestes de programas constitucionais , com o que por 
um lado pode-se obter o fundamento constitucional da regulamentação das 
prestações sociais e, por outro lado, as normas programáticas, 
transportando princípios conformadores e dinamizadores da Constituição, 
são susceptíveis de ser trazidas à colação no momento de concretização.4

A par disso, calha destacar, que sob o ponto de vista jurídico- 
constitucional, a dogmática atual aponta quatro possibilidades de 
conformação jurídica (formas de positivação) dos direitos sociais: as 
normas sociais como normas programáticas, que, como acima afirmou-se, 
transportando princípios conformadores e dinamizadores da Constituição, 
podem ser trazidas à colação no momento da concretização; as normas 
sociais como normas de organização, que abririam caminho para as 
regulamentações legais dos direitos sociais; as normas sociais como 
garantias institucionais, traduzidas na imposição ao legislador em respeitar 
a essência da instituição e protegê-la atendendo os dados sociais, 
econômicos e culturais; e as normas sociais como direitos subjetivos 
públicos, compreendidos como inerentes ao espaço existencial do cidadão, 
independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas.5

Toma relevo na discussão acerca da eficácia das normas que 
veiculam tais direitos, a preservação do núcleo essencial do direito 
fundamental, ou seja, da existência mínima inerente ao respeito pela da 
dignidade da pessoa humana e seu consectário - o livre desenvolvimento da 
personalidade, que, segundo CANOTILHO, pode estar na origem de uma 
política de realização de direitos sociais activa e comprometida ou de uma 
política quietista e resignada consoante se considere que abaixo de um 
certo nível de bem-estar material, social ...a s  pessoas não podem tomar
parte na sociedade como cidadãos e, muito menos, como cidadãos
. . 6 
iguais....

4 J.J. Gomes Canotilho, in op. cit. p. 433.
5 Idem, ibidem, pp. 433 e 434.
6 J.J. Gomes Canotilho, in op. cit. pp. 320, 431-2.
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Nesse passo, a vinculação dos Poderes Públicos -  Executivo, 
Legislativo e Judiciário -  na concretização dos direitos sociais, como 
decorrência do postulado da máxima eficácia das normas que consagram 
tais direitos, como se infere do disposto no art. 5o, § Io , da CF/88, em 
confronto com a vinculação orçamentária que limita as despesas públicas, 
coloca em evidência saber-se em que medida os direitos sociais, podem 
ficar adstritos à cláusula restritiva da “reserva do possível” - que significa a 
dependência da realização desses direitos dos recursos econômicos - e 
portanto, se a sua efetivação pode ser reduzida a um simples “apelo” ao 
legislador ou se, existe uma verdadeira imposição constitucional, 
legitimadora, entre outras coisas, de transformações econômicas e sociais 
na medida em que estas forem necessárias para a efetivação desses 
direitos....1

Também os direitos fundamentais sociais como direitos derivados, 
isto é, resultantes da interpositio legislatoris, assumem especial significado 
em face do princípio do não-retrocesso social. Assim, o direito social, 
como ocorre com o direito à saúde, uma vez conformado legislativamente, 
não pode ser anulado, eliminado, banido do ordenamento jurídico e nem 
mesmo mitigado. Entretanto, em decorrência da autonomia da atuação 
legiferante, ou ao menos, da liberdade de conformação do legislador, há 
que se tomar tal princípio de forma relativa, donde se resguarde o núcleo 
essencial do direito social já  realizado, de forma que se renda homenagem 
ao princípio da dignidade humana.

Tomar os direitos fundamentais sociais a sério, emprestando a
o . .

consagrada expressão de DWORKIN , significa compreender que a sua 
eficácia depende de ações concretas do Estado, para além de uma 
possibilidade de agir em juízo, daí a necessidade de enfrentar as questões 
jurídicas indispensáveis para a sua formulação teórica, que consiste entre 
outras possibilidades, em considerar se os titulares de direitos sociais têm 
ou não o direito de exigir judicialmente (direito subjetivo) a execução 
concreta de políticas públicas e a conseqüente prestação de serviços 
públicos e se, como e em que medida o Poder Judiciário pode determinar a 
execução de tais políticas e serviços públicos.

A concretização e sindicabilidade ou justiciabilidade dos direitos 
sociais que exigem ações positivas do Estado por meio de prestações, 
proteção, organização e procedimentos jurídicos, que decorrem de sua 
positivação constitucional, é tarefa de que consiste também em situar em

7 J.J. Gomes Canotilho, in Direito C o n s t itu c io n a lp. 436.
8 R. Dworkin, in Los Derechos en serio, p. 303
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que medida a sua eficácia depende da autuação dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Nesse sentido, e sem pretensão de traçar um retrato exaustivo da 
jurisprudência nacional sobre o tema, compilou-se alguns julgados onde, 
ora se reconhece a eficácia imediata das normas constitucionais que 
conferem o direito à saúde, reconhecendo-o como direito fundamental 
original, imediatamente aplicável, ora o situam como direito derivado, 
dependente de legislação concretizadora. Entretanto, pode-se notar, nas 
decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, 
uma postura clara de atribuir aos preceitos constitucionais eficácia 
imediata, independentemente de intermediação legiferante, dinamizadores 
dos direitos consagrados constitucionalmente.

Lúcida a observação de J.M. ADEODATO, acerca da concretização 
constitucional operada pela instância judicial:

“E trivial ressaltar a importância da hermenêutica constitucional. 
Certamente que a última instância de determinação do conteúdo da 
norma constitucional, nas democracias modernas, é do tribunal, mais 
precisamente do juiz, pois é ele quem elimina a plausibilidade 
jurídica do conflito ao julgá-lo. A questão de relacionar a decisão do 
caso concreto com a norma genérica previamente fixada é sem 
dúvida das mais importantes para a teoria do direito 
contemporâneo.”9

9 João Maurício Adeodato, A ‘Concretização Constitucional’de Friedrich Müller, in O Bureau, 
maio/junho/97, pp. IX-X, Recife..
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CAPÍTULO I - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS PRESTACIONAIS
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1 -  Direitos de ação e de defesa

Consoante a interpretação liberal clássica, os direitos fundamentais 
estão destinados, antes de tudo, a assegurar a esfera da liberdade do 
indivíduo frente a intervenções do poder público; são direitos de defesa do 
cidadão frente ao Estado. São direitos a ações negativas (omissões) do 
Estado e pertencem ao status negativo em sentido amplo, de acordo com a 
teoria do status, de JELLINEK. Sua contrapartida são os direitos a ações 
positivas do Estado, incluídas no status positivo em sentido estrito.10

A problemática em tomo dos direitos fundamentais tem sensibilizado 
os formuladores da dogmática constitucional contemporânea, 
particularmente no que respeita aos direitos a ações positivas do Estado, 
que compreende as prestações em sentido amplo - os direitos à proteção e 
os direitos à organização e procedimento - e os direitos a prestação em 
sentido estrito ou propriamente os direitos sociais fundamentais, desde o 
ponto de vista da fundamentação racional dos direitos fundamentais, cujo 
fim último é assegurar a dignidade humana.11

A diferença teórica-estrutural fundamental entre direitos a ações 
negativas (de defesa) e direitos a ações positivas (prestações) é que aqueles 
são para os destinatários proibições de destruir, de afetar negativamente, 
estes são para os destinatários mandatos de proteger ou promover algo. Se 
está proibido destruir ou afetar algo está toda ação. Se está ordenado 
proteger ou promover algo não está toda ação. O destinatário do mandato 
tem um campo de ação , que é a chave com respeito à justiciabilidade dos 
direitos a ações positivas, que são relações meio/fim, que exigem a
realização de só uma ação adequada de proteção ou promoção, ao contrário

12das ações negativas que exigem a omissão de todas.

Também INGO SARLET ressalta, que vinculados à concepção de 
que ao Estado incumbe, além da não-intervenção na esfera de liberdade 
pessoal dos indivíduos, garantida pelos direitos de defesa, a tarefa de 
colocar à disposição os meios materiais e implementar as condições fáticas 
que possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais, os 
direitos fundamentais a prestações objetivam, em última análise, a garantia 
não apenas da liberdade perante o Estado mas por intermédio do Estado, o 
que requer uma postura ativa dos poderes públicos13.

10 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. p. 419
11 Idem, ibidem, pp. 39 e segs.
12 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. pp. 446 e 447
lj Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 189
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E assim, concluiu o mesmo autor, enquanto os direitos de defesa 
(status libertatis e status negativus) se dirigem, em princípio, a uma 
posição de respeito e abstenção por parte dos poderes públicos, os direitos a 
prestações, que, de modo geral, e ressalvados os avanços registrados ao 
longo do tempo, podem ser reconduzidos ao status positivus de 
JELLINEK, implicam um postura ativa do Estado, no sentido de que este 
se encontra obrigado a colocar à disposição dos indivíduos prestações de 
natureza jurídica e material (fática).14

Dessa sorte, enquanto os direitos fundamentais de defesa 
correspondem ao Estado de direito de matriz liberal-burguesa, os direitos 
fundamentais a prestações enquadram-se no Estado democrático e social de 
Direito, encontrando-se presentes em quase todas as Constituições do 
segundo pós-guerra.

Com base na paradigmática doutrina formulada por ROBERT 
ALEXY, que ecoa na doutrina luso-brasileira, distinguem-se os direitos 
prestacionais entre os direitos a prestações em sentido amplo - direitos de 
proteção e participação na organização e procedimento -  e os direitos a 
prestações em sentido estrito -  direitos a prestações materiais sociais, 
ligados às funções do Estado social. 15

Com a Constituição Federal de 1988, como bem lembra INGO 
SARLET, os direitos a prestações encontraram uma receptividade sem 
precedentes no constitucionalismo pátrio, que dedica especialmente um 
capítulo aos direitos sociais (capítulo II, do Título II) dentro do catálogo 
dos direitos e garantias fundamentais, sendo encontrados direitos 
prestacionais também fora do catálogo.16

Os direitos a prestações abrangem posições jurídicas fundamentais 
que variam conforme seu objeto, seu destinatário, sua estrutura jurídico- 
positiva (positivação), o que reflete na eficácia e efetivação de tais direitos 
(densidade da norma e grau de aplicabilidade imediata ou mediata, norma 
de eficácia plena ou contida).

Aos direitos a prestações correspondem, pois, posições jurídicas 
fundamentais distintas, conforme o seu objeto, podendo-se classificá-los

14 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 189.
15 Robert Alexy, Teoria de Los Derechos Fundamentales, pp. 425-6.
16 Idem, ibidem, pp. 189-190.
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em direitos a prestações jurídicas ou normativas e direitos a prestações 
fáticas ou materiais.

Deve-se atentar também, adverte INGO SARLET, para o fa to  de 
que os direitos a prestações não se restringem aos direitos a prestações 
materiais (direitos sociais prestacionais), englobando também a categoria 
dos direitos de proteção, no sentido de direitos a medidas ativas de 
proteção de posições jurídicas fundamentais dos indivíduos por parte do 
Estado, bem como os direitos à participação na organização e 
procedimento. 17

2 - 0  caráter duplo dos direitos fundamentais: dimensões
objetiva e subjetiva

Os direitos fundamentais possuem dupla dimensão: são
simultaneamente direito objetivo da coletividade e direito subjetivo do 
cidadão.

Nesse sentido, pertinente a constatação de que os direitos 
fundamentais revelam dupla perspectiva, na medida em que podem, em 
princípio, ser considerados tanto como direitos subjetivos individuais, 
quanto elementos objetivos fundamentais da comunidade consoante a 
doutrina de K. HESSE apontada por INGO SARLET.18

Com efeito, segundo Hesse o caráter duplo dos direitos fundamentais 
evidencia-se por que “por um lado, eles são direitos subjetivos, direitos do 
particular, e precisamente, não só nos direitos do homem e do cidadão no 
sentido restrito ..., mas também lá onde eles, simultaneamente, garantem 
um instituto jurídico ou a liberdade de um âmbito de v ida.... Por outro, eles 
são elementos fundamentais da ordem objetiva da coletividade. ”19

A perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais foi bem 
consignada por PEREZ LUNO, para quem os direitos fundamentais 
passaram a apresentar-se no âmbito da ordem constitucional como um 
conjunto de valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos

17 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 191
18 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 141.
19 Konrad Hesse, in Elementos de Direitos Constitucional da República Federal da Alemanha, p. 228.

18



poderes públicos, e não apenas garantias negativas dos interesses 
individuais.

Para CANOTILHO, diz-se que uma norma garante um direito 
subjectivo quando o titular de um direito tem, face ao seu destinatário, o 
‘direito ’ a um determinado acto, e este último tem o dever de, perante o 

primeiro, praticar esse acto. Já uma norma consagradora de um dever 
objetivo cria um dever objectivo do Estado, mas não garante um direito 
subjectivo. Assim, uma norma vincula um sujeito em termos objectivos 
quando fundamenta deveres que não estão em relação com qualquer titular 
concreto T

Assim, conforme o mestre lusitano, a fundamentação subjetiva se 
refere ao significado ou relevância da norma consagradora de um direito 
fundamental para o indivíduo, para os seus interesses; já a fundamentação 
objetiva de uma norma positivadora de um direito fundamental tem em 
vista o seu significado para a coletividade, para o interesse público, para a

99vida comunitária.

Alude ALEXY, que a discussão acerca do problema dos direitos 
subjetivos a prestações recebeu impulsos da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão, sobretudo nas decisões em que se fala 
tanto em obrigações objetivas do Estado como analisam direitos subjetivos 
a ações positivas. É o caso da paradigmática decisão 23 sobre assistência 
social, de 1951, onde o Tribunal reconhece o direito fundamental a um 
mínimo vital e de um dever do Estado .

r______________ _
E de CANOTILHO a lição de que os direitos fundamentais são 

garantidos como direitos a atos negativos numa tripla perspectiva: direito 
ao não-impedimento por parte dos entes públicos de determinados atos; 
direito a não-intervenção dos entes públicos em situações jurídico- 
subjetivas e direito a não-eliminação de posições jurídicas. E ainda, que 
muitas normas da constituição consagram direitos dos indivíduos a ações 
positivas do Estado, quer reconhecendo o direito a uma ação positiva de 
natureza fática, quer garantindo o direito a um ato positivo de natureza 
normativa, sendo que as primeiras designam direitos a prestações fáticas e 
as últimas designam direitos a prestações normativas.24

20 O entendimento de Pérez Luno vê-se em Ingo W. Sarlet, in A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 
143.
21 Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1122.
22 Idem, ibidem, p. 1124.
23 Cfr. Robert Alexy, in Teoria de Los Derechos Fundamentales, pp. 421-2.
24 Robert Alexy, in op. cit., pp. 1126-7.
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3 - Direitos a prestações em sentido amplo

Sob a rubrica dos direitos a prestações lato sensu, salienta INGO 
SARLET, consideram-se todos os direitos fundamentais de natureza 
tipicamente, ou ao menos, predominantemente prestacional que não se 
enquadram na categoria dos direitos de defesa25

Tal assertiva encontra parâmetro na formulação do conceito amplo 
de direitos fundamentais a prestações proposta por ALEXY, para quem o 
direito a prestação é concebido como a exata contrapartida do conceito de 
direito de defesa que pressupõe uma abstenção estatal. Já os direitos a

• 9 f \prestações apontam para uma posição jurídica estatal ativa.

Os direitos a prestações no sentido amplo são conceituados como 
todo direito a um ato positivo, a uma ação do Estado. E a contrapartida 
exata do direito de defesa, a uma ação negativa, a uma omissão do Estado, 
como visto acima. Sendo que, os direitos a ações negativas impõem limites 
ao Estado na persecução de seus fins, nada dizem acerca dos fins que tem 
que perseguir. E os direitos a ações positivas impõem ao Estado a

9 9persecução de determinados objetivos.

Certamente, que a existência de direitos a prestações no sentido 
amplo pressupõe a existência de direitos a prestações em sentido estrito. 
Estes últimos são típicos direitos do Estado Social e importam na sua 
atuação no sentido da criação, fornecimento e distribuição de prestações 
materiais, constituindo-se naqueles direitos fundamentais a prestações 
fáticas que o indivíduo, caso dispusesse dos recursos necessários e em 
existindo no mercado uma oferta suficiente, poderia obter também de

98particulares. São os denominados direitos fundamentais sociais.

Já os direitos a prestações em sentido amplo englobam os direitos 
de proteção e de participação na organização e procedimento e se reportam 
ao Estado de Direito de matriz liberal na condição de garantes da liberdade 
e igualdade na sua dimensão defensiva.

23 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 194.
26 Robert Alexy, in op. cit. p. 427.
27 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. pp. 428 a 430.
28 Cfr. Robert Alexy, in op. cit., p. 482.
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Assim, os direitos a prestações em sentido amplo possuem natureza 
residual, abrangendo todas as posições fundamentais prestacionais não- 
fáticas (próprias do Estado Social), onde se enquadram fundamentalmente 
os direitos a prestações normativas por parte do Estado, que podem incluir 
tanto direitos a proteção mediante a emissão de normas jurídico-penais, 
quanto o estabelecimento de normas de organização e procedimento,29

Importante, finalmente destacar, a íntima interpenetração entre 
direitos de defesa e direitos a prestações (assim como entre os direitos a 
prestações em sentido amplo e restrito), bem assim em torno de sua igual

3 0dignidade como direitos fundamentais, para a compreensão da 
classificação dos direitos fundamentais proposta pela Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais de matriz germânica e assimilada pela doutrina 
luso-brasileira.

3. 1 -  Direitos à proteção

São os direitos do titular de direitos fundamentais frente ao Estàdo 
para que este o proteja de intervenções de terceiros. Vários são os objetos 
ou bens passíveis de proteção: a vida, a saúde, a dignidade, a liberdade, a 
família, a propriedade. Muitas são as formas de proteção: por meio de 
normas de direito penal, normas de direito processual, de ações 
administrativas e de atuação fática.31

Os direitos à proteção são, segundo ALEXY, direitos subjetivos 
constitucionais frente ao Estado para que este realize ações positivas 
fáticas ou normativas que têm como objeto a delimitação das esferas de 
sujeitos jurídicos de igual hierarquia como também a imponibilidade e a 
imposição desta demarcação.

São pois, continua o mesmo autor, direitos constitucionais a que o 
Estado organize e maneje a ordem jurídica de uma determinada maneira 
no que respeita à relação recíproca de sujeitos jurídicos iguais. 33

INGO SARLET reportando-se também a ALEXY, conceitua os
direitos à proteção como posições jurídicas fundamentais que outorgam ao

29 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 195
30 Idem, ibidem, p. 195.
31 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. p. 436.
32 Cfr. Robert Alexy, in op. cit., p. 436.

Idem, ibidem, p. 436.
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indivíduo o direito de exigir do Estado que este o proteja contra 
ingerências de terceiros em determinados bens pessoais. 34

Decorre do direito à proteção que o Estado tem a obrigação de 
adotar medidas positivas com vistas a garantir e proteger de forma efetiva a 
fruição dos direitos fundamentais dos indivíduos, em face inclusive do 
dever geral de efetivação dos direitos fundamentais, até mesmo de forma 
preventiva.

A diferença fundamental entre os direitos a proteção e os direitos de 
defesa como direitos a ações positivas e direitos a ações negativas é que o 
direito a proteção é um direito frente ao Estado a que este omita 
intervenções e o direito a defesa é um direito frente ao Estado para que este

• • O C
se encarregue de que terceiros omitam intervenções.

O objeto do direito à proteção extrapola a proteção à vida e à 
integridade física, abarcando tudo o que se encontra sob o âmbito dos 
direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. Os meios de 
proteção podem ser por normas procedimentais, atos administrativos e 
ainda pela atuação concreta dos poderes públicos, como preconiza 
ALEXY.36

Aqui também surge a questão do reconhecimento do direito 
fundamental à proteção -  para além do dever impositivo e portanto de seu 
caráter objetivo -  em saber-se se corresponde um direito subjetivo de 
proteção.

Nesse sentido, afirma INGO SARLET, a doutrina refere a 
necessidade de o Estado implementar medidas que alcancem, na sua 
função protetiva, um mínimo de eficácia, não sendo exigível uma exclusão

3 7absoluta da ameaça que se objetiva prevenir.

Demonstra ALEXY, que os direitos à proteção são direitos 
subjetivos constitucionais oponíveis ao Estado, para que este realiza ações 
positivas fáticas ou normativas, que tenham como objeto a delimitação da 
esferas de sujeitos jurídicos iguais, e portanto, são também dirigidos ao 
legislador e os vinculam, limitando a sua competência. E a subjetivização 
dos deveres de proteção pode fundamentar-se com o caráter de princípio 
dos direitos fundamentais. Como em outras posições jusfúndamentais,

34 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 195.
35 Robert Alexy, in op. cit. p. 441.
36 Idem, ibidem, in op. cit. pp. 435-6
37 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 196.
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também nos direitos à proteção há que distinguir entre posições prima facie 
e posições definitivas.38

ALEXY destaca, quanto à justiciabilidade dos direitos à proteção, 
ou seja, sua imponibilidade judicial, que se evidenciam todos os problemas 
que incidem sobre todos os demais direitos fundamentais, e que devem ser 
resolvidos no momento da concretização, ou seja, da decisão judicial, por 
meio da ponderação dos princípios, onde, um direito prima facie  poderá 
resultar num direito subjetivo definitivo, e portanto, numa proteção jurídica 
judicial efetiva.

3. 2- Direitos à organização e procedimento

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais como 
direitos à participação na organização e procedimento vincula-se aos 
desdobramentos da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais.

Nesse contexto, os direitos fundamentais são, de alguma maneira, 
dependentes da organização e do procedimento, sobre estes também 
exercem uma influência que, dentre outros aspectos, se manifesta na 
medida em que os direitos fundamentais podem ser considerados como 
parâmetro para a formatação das estruturas organizatórias e dos 
procedimentos, servindo, para além disso, como diretrizes para a 
aplicação e interpretação das normas procedimentais. 40

A idéia da conexão entre direitos fundamentais, organização e 
procedimento tem despertado grande interesse e discussão, com autores 
favoráveis e outros contrários a ela. ALEXY traz à colação as principais 
opiniões e propostas:41

EIÃBERLE, procedendo a uma releitura da teoria dos quatro status 
de JELLINEK, propõe um status activus processualis referente ao aspecto 
jurídico-processual da liberdade jusfundamental, o due process 
jusfundamental, referindo a dimensão procedimental dos direitos 
fundamentais como um devido processo legal dos direitos fundamentais.

38 Robert Alexy, in op. cit. pp. 436-440.
39 Idem, Ibidem, pp. 453-4.
40 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 197.
41 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. p. 455.
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Para HESSE amiúde a organização ou o procedimento são um meio, 
possivelmente o único, para produzir um resultado de acordo com os 
direitos fundamentais e com isso, assegurar-lhes eficazmente.

GOERLICH, tem tentado utilizar a idéia do procedimento como 
concepção ampla dos direitos fundamentais, concebendo os direitos 
fundamentais materiais e formais como garantia procedimental do processo 
político, jurídico e social de uma sociedade.

Cauteloso, OSSENBUHL, adverte para conseqüências imprevisíveis 
de uma euforia do procedimento orientada jusfundamentalmente.

BETHGE, fala de “plasticidade notória” da argumentação da 
realização e asseguramento dos direitos fundamentais através da 
organização e procedimento (fórmula passepartout).

Para ALEXY, a dogmática dos direitos fundamentais parece ter 
encontrado no procedimento a palavra-chave que indica uma via média 
entre a teoria dos valores ampla, adotada pelo Tribunal Constitucional 
Federal e um deixar-fazer ao legislador, fundamentado por um ceticismo 
subjetivista frente aos valores.

À jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal é exemplo de 
uma aplicação diferenciada da idéia de procedimento, cujo 
desenvolvimento na praxis judicial é dos direitos fundamentais como 
garantias procedimentais.

A existência e a estrutura dos direitos à organização e procedimento 
depende de que tipo de direitos à organização e procedimento se trate no 
caso respectivo. No âmbito da existência a questão mais importante 
consiste em saber até que ponto os deveres jusfundamentalmente 
fundamentados do legislador no sentido de procurar determinados 
procedimentos e organizações correspondem direitos subjetivos dos 
titulares de direitos fundam entais42

Enquanto, para a doutrina a questão é de dever do legislador 
(tendência objetivista), a jurisprudência indica para a subjetivização 
(subjetivização do direito procedimental), sendo denominador comum que 
os direitos procedimentais podem ser adscritos dos direitos fundamentais 
materiais. Algumas decisões do Tribunal alemão deixam claro que, no 
âmbito da organização e do procedimento, o Tribunal Constitucional

42 Robert Alexy, in op. cit, p. 459.
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Federal não exclui direitos subjetivos à sanção de determinadas normas 
dirigidos ao legislador43

Condição de uma efetiva proteção jurídica é que o resultado do 
procedimento garanta os direitos materiais do respectivo titular de direitos. 
A garantia dos direitos materiais há que referir à fórmula do Tribunal 
Constitucional Federal: O direito processual serve para a produção de 
decisões conformes à lei e, desde este ponto de vista, corretas, porém, 
ademais, dentro do marco desta correção, justas.44

O fato de que no âmbito dos direitos fundamentais as normas 
procedimentais não podem proporcionar tudo não significa que devam ser 
substimadas, onde possam aumentar a proteção dos direitos fundamentais 
estão exigidas prima facie  por princípios jusfundamentais e se não primam 
princípios opostos existe um direito definitivo a sua vigência. Assim, na 
conexão entre direitos fundamentais e procedimentos jurídicos, o aspecto 
procedimental e o material tem que ser reunidos em um modelo dual que 
garanta o primado do aspecto material. 45

ALEXY alerta, que os direitos à organização em sentido estrito do 
indivíduo frente ao legislador são direitos do indivíduo a que o legislador 
dite normas de organização conformes ao direito fundamental. Uma 
organização legislativa conforme ao direito fundamental pode ser 
assegurada não só através de direitos subjetivos como também de 
mandatos e proibições meramente objetivos.46

Por derradeiro, segundo ALEXY, os direitos à organização e 
procedimento é constituído pelos direitos frente ao Estado a que este, 
através da legislação ordinária, facilite procedimentos que possibilitem  
uma participação na formação da vontade estatal.41

Também CANOTILHO entende que a realização dos direitos sociais, 
tal como os direitos, liberdades e garantias, assenta na existência de 
esquemas organizativos e procedimentais funcionalmente adequados. E 
exemplifica com a existência do serviço nacional de saúde e de previdência 
social para a garantia da realização do direito à saúde e à previdência, 
assegurados na Constituição portuguesa, ressalvando que, inobstante a 
crítica à formatação estatal de tais serviços por inserirem-se no âmbito das 
políticas públicas, reconhece-se que o acesso aos bens sociais é

43 Robert Alexy, in op. cit, p. 461.
44 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. p. 472.
45 Idem, ibidem, p. 474.
46 Robert Alexy, in op. cit, p. 475.
47 Robert Alexy, in op cit p. 481.
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indissociável da preexistência de instituições, esquemas organizatórios e 
procedimentos que forneçam o suporte logístico, institucional e material 
assegurador da dinamização dos direitos sociais.48

O mestre português alude ainda às imposições legiferantes, que 
derivam das normas consagradoras de direitos sociais e modelam a 
dimensão objetiva de tais direitos, as quais apontam para a obrigatoriedade 
de o legislador atuar positivamente, criando as condições materiais e 
institucionais para o exercício desses direitos 49

Daí que, INGO SARLET, reportando-se a CANOTILHO destaca que 
a interação entre direitos fundamentais, organização e procedimento irá 
desembocar na mediação do legislador, que irá criar as estruturas 
organizacionais e estabelecer os procedimentos reclamados de forma direta 
ou indireta pelos direitos fundamentais.50

4 - Direitos a prestações em sentido estrito nas doutrinas alemã 
e portuguesa

Em outro momento desta investigação abordar-se-á a problemática 
específica da evolução da compreensão dos direitos fundamentais sociais 
na doutrina nacional, e especialmente o direito à saúde na Constituição 
Federal de 1988. Por ora, traz-se a contribuição da Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais, acerca dos direitos a prestações em sentido estrito, 
formulada principalmente pelo juspublicista Alemão ROBERT ALEXY e 
também a doutrina lusitana capitaneada por GOMES CANOTILHO, já que 
ambas influenciam a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Para ALEXY, como vimos acima, os direitos a prestações em 
sentido estrito são direitos do indivíduo frente ao Estado a que algo que -  
se o indivíduo possuíra meios financeiros suficientes e se encontrasse no 
mercado uma oferta suficiente -poderia  obtê-lo também de particulares. 51

48 J. J. Gomes Canotilho, in op. cit. pp 440/441.
49 Idem, ibidem, p. 434.
50 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 201.
51 Robert A lexy, in op. cit. p. 482 -  livre tradução de: “Los derechos a prestaciones en sentido 
estricto son derechos dei indivíduo frente ao Estado a algo que -  si el indivíduo poseyera  
m edios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente -  podria 
obtenerlo también de particulares.” .
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Ainda segundo o publicista alemão, referindo à Lei Fundamental de 
Bonn, há que distinguir entre os direitos a prestações explicitamente 
estatuídos, tal como se encontram em uma série de constituições dos 
Estados federados alemães, e os direitos a prestações deduzidos 
interpretativamente, 52

Isto porque, ao contrário das Constituições dos Estados-federados 
alemães, a Lei Fundamental de Bonn é cautelosa na formulação dos 
direitos a prestações, só explicitando um direito fundamental social no 
sentido de direito subjetivo à prestação para o direito da mãe à proteção e 
assistência por parte da comunidade (art.6, § 4,LF), por isso, eles têm que 
ser deduzidos de outras disposições jusfundamentais Isso evidencia, 
segundo o autor, que a Lei Fundamental, desde o ponto de vista de seu 
texto e de sua gênese, tem primariamente o caráter de uma Constituição 
burguesa e de Estado de direito orientada para os direitos de defesa. 53

A semelhança entre eles com respeito ao conteúdo, à estrutura e aos 
problemas, justifica, para ALEXY, chamar a todos os direitos a prestações 
em sentido estrito “direitos sociais fundamentais” e distinguir dentre eles os 
explicitamente estatuídos e os interpretativamente deduzidos.54

Ainda de acordo com o mesmo autor, as normas que são deduzidas 
das disposições jusfundamentais sob a designação de direitos sociais 
fundamentais são de tipo muito diferente e do ponto de vista teórico- 
estrutural podem ser divididas de acordo com três critérios: (i) normas que 
conferem direitos subjetivos ou normas que obrigam ao Estado só 
objetivamente, (ii) normas vinculantes ( se é possível que sua lesão seja 
constatada pelo TCF) ou não-vinculantes (enunciados programáticos), (iii)

52 Robert Alexy, in op. cit, p. 483.
53 Robert Alexy, in op. cit., p. 421.
54 Idem, ibidem p. 483. Ressalta o autor que a Lei Fundamental não contém direitos 
sociais fundamentais explicitamente formulados, salvo alguns excepcional e 
estritamente delimitados, daí a discussão doutrinária acerca de se e quais são os direitos 
sociais fundamentais garantidos pela Lei Fundamental. À p. 421, Alexy alerta para o 
fato de que, ao contrário das Constituições dos Estados-federados alemães, a Lei 
Fundamental é cautelosa na formulação dos direitos a prestações, só explicitando um 
direito fundamental social no sentido de direito subjetivo à prestação para o direito da 
mãe à proteção e assistência por parte da comunidade (art.6,§4,LF). Por isso, eles têm 
que ser deduzidos de outras disposições jusfundamentais, principalmente a que garante 
a “obrigação de todo poder público a proteger a dignidade da 
pessoa”(art.l,§.l,frase2,2,LF) e a “cláusula do Estado social”(arts.20, §. 1, e 28,p. 1,frase 
1,LF). Bem como, a que garante a “proteção do matrimônio e da família (art.6,§.1,LF) e 
também a equiparação jurídica dos filhos ilegítimos (art.6,§5,LF); e ainda, a máxima 
geral de igualdade, que pode ser interpretada como princípio de igualdade fática.
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normas que podem fundamentar direitos e deveres definitivos ou prima 
facie , ou seja, podem ser regras ou princípios.55

A essas diferenças estruturais agregam-se outras de conteúdo, 
especialmente entre um conteúdo mínimo e outro máximo, sendo que um 
programa minimalista tende a assegurar ao indivíduo o domínio de um 
espaço vital e um status social mínimos, o que já  foi chamado por 
J.P.Müller de direitos mínimos e direitos sociais pequenos. Em 
contrapartida, um conteúdo maximalista falará de realização plena dos 
direitos fundamentais.56

Tal variedade aponta que o problema dos direitos fundamentais 
sociais não são uma questão de tudo-ou-nada, sendo inevitáveis as 
diferenciações ... e a elaboração de uma proposta apoiada na teoria dos

* r 57princípios e orientada pela idéia condutora formal.

O principal argumento a favor  dos direitos fundamentais sociais é o 
argumento da liberdade cujo ponto de partida são duas teses, assim 
enunciadas: (i) a liberdade jurídica para fazer ou omitir algo sem a 
liberdade fática (real), ou seja, sem a possibilidade fática de eleger entre o 
permitido, carece de todo valor; (ii) sob as condições da moderna sociedade 
industrial, a liberdade fática de um grande número de titulares de direitos 
fundamentais não encontra seu substrato material em um “âmbito vital 
dominado por eles” (Forsthoff), senão que depende essencialmente deCO
atividades estatais.

Acerca disso, o mesmo autor aduz que: (i)a importância da liberdade 
fática para o indivíduo necessitado, a quem importa primordialmente a 
superação de sua situação deficitária (não ter que viver sob o nível de uma 
existência mínima) do que as liberdades jurídicas, que diante de uma tal 
situação não lhe servem para nada e portanto se convertem em “fórmulas 
vazias”; 59 e ainda, que (ii) a relevância jusfundamental da liberdade fática, 
não só sob o aspecto formal do asseguramento de coisas especialmente 
importantes, mas também sob aspectos materiais, que corresponde ao 
catálogo de direitos fundamentais, como a expressão de um sistema de 
valores ou princípios “que encontra seu ponto central na personalidade 
humana que se desenvolva livremente dentro da comunidade social e em 
sua dignidade”, como interpretado pelo Tribunal Constitucional Federal; 
ou, à luz da teoria dos princípios, o que aponta também para as liberdades

55 Robert Alexy, in op. cit, p. 484.
56 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. p. 485.
57 Idem, ibidem, p. 486.
58 Idem, ibidem, p. 487.
59 Robert Alexy, in op. cit, p. 488.
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fáticas, e exige não só o poder fazer jurídico, senão também o poder atuar 
realmente (Haberle).60

As principais objeções são de ordem formal e material. A objeção 
de ordem form al aduz um dilema: se os direitos fundamentais sociais são 
vinculantes conduzem a um deslocamento da política social da 
competência do parlamento para a do Tribunal Constitucional; se não são 
vinculantes conduzem a uma violação da cláusula de vineulação do art. 1, § 
3, da Lei Fundamental”. Parte da tese de que os direitos sociais 
fundamentais não são justiciáveis ou o são em uma medida muito reduzida 
(justiciabilidade deficiente), sob o argumento de que, por sua formulação 
abstrata seu objeto ou conteúdo é muito impreciso e carece de pautas 
suficientes para a determinação e a decisão acerca do conteúdo é um 
assunto da política, sendo competência do legislador diretamente 
legitimado pelo povo para fazê-lo e não do Tribunal.61

Esse argumento da competência adquire especial importância devido 
aos efeitos financeiros dos direitos fundamentais sociais e os custos 
financeiros vinculados ao seu cumprimento pela imponibilidade judicial 
conduziria a que a política orçamentária estaria determinada, em partes 
essenciais, pelo direito constitucional, e dado a necessidade de controle 
pelo Tribunal Constitucional Federal ficaria a cargo dele a política 
orçamentária, o que contradiria a Constituição. Para evitar isso, as normas 
de direitos teriam que ser concebidas como não-vinculantes (não 
submetidas ao controle do Tribunal Constitucional) o que é inconciliável 
com a cláusula da vineulação. Daí o dilema a que leva o argumento formal, 
pelo qual a aceitação dos direitos fundamentais sociais fracassa frente ao 
dilema: deslocamento inconstitucional de competência ou violação da 
cláusula de vineulação.62

Já o argumento material contra aduz que os direitos fundamentais 
sociais são inconciliáveis com normas constitucionais materiais ou ao 
menos colidem com elas, e na medida em que estas conferem direitos de 
liberdade, o argumento material é um argumento de liberdade contra os 
direitos fundamentais sociais que se apoiam no argumento de liberdade.

A colisão entre direitos fundamentais sociais e direitos de liberdade 
se dá especialmente no direito ao trabalho, num sistema de economia de 
mercado em que o Estado só pode dispor limitadamente do objeto deste 
direito, sob pena de intervenção nos direitos fundamentais daqueles que

60 Cfr. Robert Alexy, in op. cit, p. 489.
61 Robert Alexy, in op. cit, p. 490.
62 Idem, ibidem, pp. 491/492.
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dispõem da propriedade dos bens de produção ou de dar ocupação 
• • • •
indiscriminada a todo desempregado no marco da administração pública.

Não se verifica a colisão entre direitos fundamentais sociais de uns e 
os direitos de liberdade de outros apenas no exemplo acima, mas, devido 
aos custos financeiros decorrentes do cumprimento dos direitos 
fundamentais sociais, o Estado só pode distribuir aquilo que consegue 
arrecadar com os tributos sem lesionar os direitos fundamentais dos 
contribuintes. Também a colisão pode se verificar entre direitos 
fundamentais sociais e direitos de liberdade do mesmo titular, como na 
vinculação entre um direito ao trabalho e um dever de trabalhar. E ainda 
colisões entre direitos fundamentais sociais, como um direito ao trabalho e 
um direito fundamental ambiental. E finalmente, colisões entre direitos 
fundamentais sociais e bens coletivos, que resultaria da absorção de grande 
parte do orçamento público para a realização de ambos, os seus sempre 
mencionados efeitos financeiros.64

Para o autor, a solução está num modelo que leve em conta os 
argumentos em prol e contra, que é expressão da idéia vetora formal, 
segundo a qual os direitos fundamentais da Lei Fundamental são posições 
tão importantes, do ponto de vista do direito constitucional, que sua 
outorga ou não outorga não pode ficar franqueada à simples maioria 
parlamentar.65

Por essa fórmula, de acordo com ALEXY a questão acerca de quais 
são os direitos fundamentais sociais que o indivíduo possui 
definitivamente, é uma questão de ponderação entre princípios: de um 
lado o princípio da liberdade fática, de outro, os princípios formais de 
competência do legislador democraticamente legitimado e o princípio da 
divisão de poderes e ainda, princípios materiais que sobretudo, refiram-se 
à liberdade jurídica de outros e também a outros direitos fundamentais 
sociais e a bens coletivos.66

Para o mesmo autor é possível estabelecer alguns parâmetros, de 
caráter geral, e considerar que uma posição de prestação jurídica está 
definitivamente garantida jusfundamentalmente se presentes os seguintes 
pressupostos:

63 Robert Alexy, p. 492.
64 Robert Alexy, pp. 493/494.
65 Idem, ibidem, p. 494.
66 Idem, ibidem, p. 494.
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“(l)a exige muito urgentemente o princípio da liberdade 
fática e(2)o princípio da divisão de poderes e o da democracia 
(que inclui a competência orçamentária do parlamento)e(3) 
princípios materiais opostos (especialmente aqueles que 
apontam para a liberdade jurídica de outros) são afetados 
numa medida relativamente reduzida através da garantia 
jusfundamental da posição de prestação jurídica e as decisões 
do Tribunal Constitucional que a tomam em conta. ”67

Tais condições, frisa ALEXY, estarão satisfeitas nos direitos 
fundamentais sociais mínimos, ou seja, a um mínimo vital, que assegure 
uma moradia simples, a educação escolar, a formação profissional e a um 
padrão mínimo de assistência médica.

As objeções ao modelo de direitos fundamentais sociais proposto 
por ALEXY, são por ele rebatidas. Assim, podemos resumir as propostas 
seguidas das obervações e justificativas do teórico alemão:

(i )também nos direitos fundamentais sociais mínimos há 
consideráveis efeitos financeiros quando muitos são os que o fazem valer. 
Para o autor, isto não justifica inferir a não-existência destes direitos, dado 
que a competência orçamentária do legislador não é ilimitada, não se 
tratando, portanto de um princípio absoluto e que os direitos individuais 
podem ter mais peso que as razões de política financeira. E arremata: todos 
os direitos fundamentais limitam a competência do legislador; amiúde o 
fazem de uma forma incômoda para este e, às vezes, afetam também sua
competência orçamentária quando se trata de direitos financeiramente

■ 68 mais gravosos.

(ii) o grau de exercício dos direitos fundamentais sociais aumenta 
em tempos de crise econômica. Para ALEXY, é justamente em tempo de 
crise, quando pode haver pouco a distribuir, que parece indispensável uma 
proteção jusfundamental das posições sociais, por mais mínima que seja 
ela.69

(iii) a justiciabilidade deficiente dos direitos fundamentais sociais. 
Porém, rebate o autor, que os problemas de justiciabilidade que surgem no 
marco deste modelo são basicamente os que se verificam nos direitos 
fundamentais tradicionais. Defende, que não só a existência de um direito 
não pode depender exclusivamente de sua justiciabilidade, como ainda que,

67 Robert Alexy, in op. cit. p. 495.
68 Idem, ibidem, p. 495.
69 Idem, ibidem, p. 496.
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quando existe um direito este também é justiciável. E que, a necessidade de 
regrar a competência e o procedimento, isto também é necessário para os 
demais direitos fundamentais. E finalmente, o Tribunal Constitucional 
Federal tem demonstrado, por meio de sua jurisprudência, que não é 
impotente frente a um legislador inoperante, podendo, ao constatar uma 
violação à Constituição, compelí-lo à formulação de uma legislação de 
acordo com a Constituição, estabelecendo-lhe para isso um prazo, ou até 
mesmo formular judicialmente o ordenado pela Constituição.

O modelo proposto por ALEXY para os direitos fundamentais 
sociais é o de ponderação , cuja característica é que o devido prima facie é 
mais que o definitivamente devido, já que dá por devidamente refutada a 
objeção segundo a qual as normas de direito fundamental primeiro 
protegem o direito prima facie  para em seguida excluí-lo da proteção 
jusfundamental pela incidência de restrições.

A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal parte de um 
direito subjetivo vinculante prima facie , e enquanto tal pertence ao seu 
titular em si e é limitável e ainda, não tem um caráter meramente 
programático, não podendo depender em sua validez normativa do menor 
ou maior grau de suas possibilidades de realização.7I

Ademais, a cláusula restritiva do direito vinculante prima facie , 
qual seja, a reserva do possível, que significa aquilo que o indivíduo pode 
razoavelmente exigir da sociedade, não pode ter como conseqüência a 
ineficácia do direito, e sim, ela expressa a necessidade de ponderação deste 
direito, o que reafirma a validade do modelo proposto, já  que, não existe

72proteção jusfundamental definitiva “desde o começo”.

Por derradeiro, (iv) poderia objetar-se que o modelo proposto 
desloca indevidamente o objetivo em favor do subjetivo, apoiado na tese de 
Hãberle do caráter excessivo das normas jusfundamentais relevantes , pela 
qual, num Estado de prestações, o direito objetivo jusfundamentalmente 
relevante “se adianta” ao direito subjetivo, e existem princípios 
constitucionais de direito fundamental aos quais não corresponde nenhum 
direito subjetivo público, o que resulta numa qualificação dos direitos 
fundamentais sociais como meras obrigações objetivas do Estado. 73

70 Robert Alexy, in op. cit. pp. 496/497.
71 Idem, ibidem, p. 497
72 Idem, ibidem, p. 499
73 Idem, ibidem, p. 499.
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ALEXY refuta a objeção, porque seu modelo dá uma versão mais 
exata do conteúdo correto da primazia do objetivo, sendo que, a chave é a 
teoria dos princípios, pela qual, o indivíduo tem um direito definitivo à 
proteção quando o princípio da liberdade fática tem um peso maior que os

r

princípios formais e materiais opostos tomados em seu conjunto. E o caso 
dos direitos mínimos definitivos, que enquanto direitos subjetivos a 
prestações públicas e justiciáveis, são contrapostos a um conteúdo objetivo 
excessivo, e resultam da ponderação.74

Ademais dos direitos prima facie  à correspondência que deve haver 
entre as liberdades jurídicas dos titulares de direitos fundamentais e as 
liberdades fáticas, surge para o Estado um dever prima facie  o que 
evidencia que, não se trata de um nível meramente objetivo senão também

nc
objetivo.

E ainda, dos deveres prima facie é que decorre um conteúdo 
claramente excessivo e não da dicotomia subjetivo/objetivo, porém, disso 
não resulta que não sejam vinculantes ou enunciados puramente 
programáticos, senão que os deveres prima facie  têm que ser estabelecidos 
por meio de ponderações. E, de acordo com a Lei Fundamental, vinculação 
jurídica implica controle judicial, cuja competência termina nos limites do 
definitivamente devido. 76

A questão acerca de quais os direitos fundamentais sociais que o
indivíduo possui definitivamente é uma questão de ponderação entre
princípios e se pode considerar que uma posição de prestação jurídica está
definitivamente garantida jusfundamentalmente, ao menos se: a exige
muito urgentemente o princípio da liberdade fática e o princípio da divisão
de poderes e o da democracia, e os princípios materiais opostos são
afetados numa medida relativamente reduzida através da garantia
jusfundamental da posição de prestação jurídica e as decisões do Tribunal
Constitucional que a tomam em conta. De toda sorte, tais condição estarão
satisfeitas apenas para assegurar os direitos fundamentais sociais mínimos, 

• ? 11 ou seja, o mínimo vital.

Entretanto, como ressalta o autor, também os direitos fundamentais 
mínimos têm efeitos financeiros, que serão mais gravosos na proporção de 
quantos os façam valer. Não obstante, o princípio da competência 
orçamentária do legislador não é ilimitada, nem se trata de um princípio

74 Cfr. Robert Alexy, in op. cit. pp. 499/500.
75 Idem, ibidem, p. 500.
76 Idem, ibidem, p. 501.
77 Idem, ibidem, p. 495.
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absoluto. E especialmente em tempos de crises econômicas é indispensável 
a proteção jusfundamental da posições sociais, por mais mínima que ela 
seja.

Ademais, a propriedade de direito subjetivo vinculante prima facie  
dos direitos sociais fundamentais, significa que, para além de seu caráter 
programático, a cláusula restritiva desse direito, ou seja, a reserva do 
possível, no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da 
sociedade, não tem como conseqüência a ineficácia do direito. Tal cláusula

78expressa simplesmente a necessidade de ponderação desse direito.

O mestre de Coimbra CANOTILHO, por sua vez e baseando-se na 
construção doutrinária de ALEXY, também entende que os direitos a 
prestações significam, em sentido estrito, direito do particular a obter algo 
através do Estado (saúde, educação, segurança social). E prossegue, no 
mesmo sentido, de que, se o particular tiver meios financeiros suficientes e 
houver resposta satisfatória do mercado à procura destes bens sociais, 
pode obter a satisfação das suas “pretensões prestacionais ” através do 
comércio privado (cuidados de saúde privados, seguros privados, ensino 
privado). 19

O consagrado constitucionalista lusitano destaca três núcleos 
problemáticos que associa a função de prestação dos direitos fundamentais 
aos direitos sociais, a saber:

“(1) ao problema dos direitos sociais originários, ou seja, se os 
particulares podem derivar directamente das normas constitucionais 
pretensões prestacionais ...: (2) ao problema dos direitos sociais 
derivados que se reconduz ao direito de exigir uma actuação 
legislativa concretizadora das ‘normas constitucionais sociais’(sob 
pena de omissão inconstitucional) e no direito de exigir e obter a 
participação igual nas prestações criadas pelo legislador (ex: 
prestações médicas e hospitalares existentes); (3) ao problema de 
saber se as normas consagradoras de direitos fundamentais sociais 
tem uma dimensão objectiva juridicamente vinculativa dos poderes 
públicos no sentido de obrigarem estes (independentemente de 
direitos subjectivos ou pretensões subjectivas dos indivíduos) a 
políticas sociais activas conducentes à criação de instituições (ex: 
hospitais, escolas), serviços (ex: serviços de segurança social) e 
fornecimento de prestações ... .” 80

78 Robert Alexy, in op. cit., p. 498.
79 J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 374.
80 Idem, ibidem, p. 374.
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Para CANOTILHO, que designa direitos sociais indistintamente 
todos aqueles que dependem da providência estatal, ou seja, da ação 
positiva do Estado, os poderes públicos têm uma significativa quota de 
responsabilidade no desempenho de tarefas económicas, sociais e 
culturais, incumbindo-lhes pôr à disposição dos cidadãos prestações de 
vária espécie, como instituições de ensino, saúde, segurança., transporte, 
telecomunicações, etc. Ou seja, cabe ao Estado assegurar prestações 
existenciais dos cidadãos. 81

• 89Nesse sentido, adere à doutrina alemã do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais, que não pode ser reduzido ou eliminado, donde se 
pode falar também de cláusulas de proibição de evolução reaccionária ou 
de retrocesso social, significando que, os direitos derivados a prestações, 
naquilo em que constituem a densificação de direitos fundamentais, 
passam a desempenhar a função de guarda de flanco desses direitos 
garantindo o grau de concretização já  obtido, não podendo o legislar 
extinguir tais direitos, sob pena de violar o núcleo essencial do direito

• • • 83social constitucionalmente protegido.

Ainda o mestre de Coimbra alerta, que relegar os direitos sociais à 
exata configuração e dimensionamento da intervenção legislativa, 
concretizadora e conformadora, é o mesmo que atribuir eficácia e 
exeqüibilidade igual a zero, pois uma tal construção e concepção da 
garantia jurídico-constitucional dos direitos sociais eqüivale praticamente a 
um “grau zero de garantia” ,84

E que, segundo do mesmo autor, os direitos sociais são 
compreendidos como autênticos direitos subjectivos inerentes ao espaço

81 Cfr. J. J. Gomes Canotilho, in op. cit. p. 436.
82 Conotilho na obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição à p. 470, trata da 
garantia do núcleo essencial quando aborda os “problemas específicos na proteção dos 
direitos sociais: ... Coloca-se também o problema de saber se os direitos económicos, 
sociais e culturais exigem a garantia de um núcleo essencial como condição do mínimo 
de existência (núcleo essencial como standard mínimo). Das várias normas sociais, 
económicas e culturais é possível deduzir-se um princípio jurídico estruturante de toda a 
ordem económico-social portuguesa: todos (princípio da universalidade) têm um direito 
fundamental a um núcleo básico de direitos sociais na ausência do qual o estado 
português se deve considerar infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional e 
internacionalmente impostas. Nesta perspectiva, o “rendimento mínimo garantido”, as 
“prestações de assistência social básica”, o “subsídio de desemprego” são verdadeiros 
direitos sociais originariamente derivados da constituição sempre que eles constituam o 
standard mínimo de existência indispensável à fruição de qualquer direito.”
83 Idem, ibidem, p. 437.
84 Idem, ibidem, p. 439.
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existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 
exequibilidade imediatas. Assim, o direito segurança social (art. 63°), o 
direito à saúde (art. 64° ), ... são direitos com a mesma dignidade 
subjectiva dos direitos, liberdades e garantias. Nem o Estado nem terceiros 
podem agredir posições jurídicas reentrantes no âmbito de protecção 
destes direitos (ex: saúde) -  cfr. Acs TC n. 39/84 e 101/92. 85

Para o constitucionalista de Coimbra, o acórdão n° 39/84 do Tribunal 
Constitucional referente à extinção legal do Serviço Nacional de Saúde de 
Portugal, revela onde reside a força jurídico-constitucional dos direitos 
sociais, enquanto direitos subjetivos constitucionais:

• os direitos fundamentais sociais consagrados em normas da 
Constituição dispõem de vinculatividade normativo- 
constitucional (não são meros “programas” ou linhas de direcção 
política”);

• as normas garantidoras de direitos sociais devem servir de 
parâmetro de controlo judicial quando estejam em causa a 
apreciação da constitucionalidade de medidas legais ou 
regulamentares restritivas destes direitos;

• as normas de legislar acopladas à consagração de direitos sociais 
são autênticas imposições legiferantes, cujo não cumprimento 
poderá justificar, como já se referiu, a inconstitucionalidade por 
omissão;

• as tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a 
concretização destes direitos devem traduzir-se na edição de 
medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e 
abstratas;

• a produção de medidas concretizadoras dos direitos sociais não é 
deixada à livre disponibilidade do legislador, embora este 
beneficie de uma ampla liberdade de conformação quer quanto às 
soluções normativas concretas quer quanto ao modo organizatório 
e ritmo de concretização.”.86

É possível concluir, desde logo, diante das lições de ALEXY, 
corroboradas por CANOTILHO, que, independentemente da questão 
orçamentária, os direitos sociais constituem direitos fundamentais 
subjetivos vinculantes, oponíveis ao Estado e plenamente jurisdicizados87,

85 J. J. Gomes Canotilho, in op. cit. p. 434.
86 J. J. Gomes Canotilho, in op. cit. p. 440.
87 A expressão é de Gilmar Ferreira Mendes, in Direitos Fundamentais e Controle de
Constitucionalidade, p. 43 ao indagar-se se e em que medida os direitos fundamentais
de caráter judicial deixam-se vincular juridicamente. Aliás, sobre a discussão aqui 
retratada quanto a existência de direitos fundamentais sociais debatida na doutrina
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sendo que, para além de assegurarem o mínimo vital representam a 
derradeira garantia da dignidade humana, em ordenamentos jurídicos que 
consagram um Estado de Direito Democrático.

5 - 0  desenvolvimento da compreensão dos direitos sociais 
fundamentais no Brasil

Já se disse e não parece demasiado destacar, que os direitos 
fundamentais caracterizam-se por seu duplo caráter, como ensina GILMAR 
MENDES:

“Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto 
direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a 
possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos 
obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem 
constitucional objetiva, os direitos fundamentais -  tanto aqueles que 
não asseguram, primariamente, um direito subjetivo, quanto 
aqueloutros, concebidos como garantias individuais -  formam a 
base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito 
d e m o c rá tic o 88

Também já se falou, que de acordo com a concepção tradicional, 
constituem os direitos fundamentais direitos de defesa destinados a 
proteger determinadas posições subjetivas contra a intervenção do Poder 
Público, seja pelo não-impedimento da prática de determinado ato, seja 
pela não-intervenção em situações subjetivas ou pela não-eliminação de 
posições jurídicas.

Entretanto, os direitos de defesa são insuficientes para assegurar a 
liberdade real, que depende de ações positivas do Estado, de intervenção e

alemã e a colocação do tema entre nós, assim sintetiza Gilmar Mendes à p. 42: se alguns 
sistemas constitucionais, como aquele fundado pela Lei Fundamental de Bonn, 
comportam discussão sobre a existência de direitos fundamentais de caráter social 
(soziale Grundrechte), é certo que tal controvérsia não assume maior relevo entre nós, 
uma vez que o constituinte, embora em capítulos destacados, houve por bem consagrar 
os direitos sociais, que também vinculam o Poder Público, por força inclusive da 
eficácia vinculante que se extrai da garantia processual-constitucional do mandado de 
injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
88 Gilmar Ferreira Mendes, in op. cit., p. 32.

37



não de abstenção, pois, não se cuida apenas de ter liberdade em relação ao
r 89Estado, mas de desfrutar essa liberdade através do Estado.

É ainda GILMAR MENDES quem salienta, que a moderna 
dogmática dos direitos fundamentais discute a possibilidade de o Estado 
vir a ser obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício 
efetivo dos direitos constitucionalmente assegurados e sobre a 
possibilidade de eventual titular do direito dispor de pretensão a 
prestações por parte do Estado. 90

No mesmo sentido, GUSTAVO AMARAL acentua que a teoria dos 
direitos fundamentais do Estado Social pretende superar o choque entre 
liberdade jurídica e liberdade real. Para ela os direitos fundamentais não 
têm mais só um caráter delimitador negativo, mas de facilitadores de 
prestações sociais pelo Estado. Assim, deve o Estado procurar os 
pressupostos sociais necessários para a realização da liberdade dos 
direitos fundamentais e favorecê-los.91

Também INGO SARLET, acompanhando o entendimento do mestre 
português JORGE MIRANDA, reconhece que os direitos fundamentais 
sociais a prestações, diversamente dos direitos de defesa, objetivam 
assegurar, mediante a compensação das desigualdades sociais, o exercício 
de uma liberdade e igualdade real e efetiva, que pressupõem um 
comportamento ativo do Estado, já  que a igualdade material não se 
oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente 
implementada. 92

E continua o citado autor: ... os direitos fundamentais sociais 
almejam uma igualdade real para todos, atingível apenas por intermédio 
de uma eliminação das desigualdades, e não por meio de uma igualdade 
sem liberdade, podendo afirmar-se, neste contexto, que, em certa medida, a 
liberdade e a igualdade são efetivadas por meio dos direitos fundamentais

■ ■ 93sociais.

O mestre gaúcho, na esteira da doutrina nacional e alienígena, 
posiciona os direitos fundamentais a prestações stricto sensu como direitos 
fundamentais sociais, ressaltando que tais direitos a prestações fáticas 
reconduzem-se a um status positivus socialis dos indivíduos, e alerta que,

89 Gilmar F. Mendes in op. cit., p. 42.
90 Gilmar Ferreira Mendes, in op. cit. p. 42.
91 Cf. Gustavo Amaral: Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes, in Teoria 
dos Direitos Fundamentais, Org. Ricardo Lobo Torres, p. 103.
92 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 202.
93 Idem, ibidem, p. 202.
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entretanto, o conceito de direitos fundamentais sociais não se restringe à 
dimensão prestacional, posto que abrange o que denomina - inspirando-se 
em JELLINEK -  de um status negativus socialis ou status libertatis 
socialis, constituído pelas liberdades sociais (expressão que toma 
emprestada da doutrina portuguesa de VIEIRA DE ANDRADE), 
exemplificando com o direito de greve e de liberdade sindical. E que os 
direitos fundamentais sociais abrangem ainda as concretizações do 
princípio da isonomia e da proibição de discriminações, e por todas as 
posições jurídicas fundamentais que podem, por sua função prioritária, ser 
reconduzidas ao grupo dos direitos de defesa. 94 É o que denomina de 
interpenetração dos direitos fundamentais.95

Outra distinção feita pelo mesmo autor, dada a sua especificidade, 
refere-se aos direitos dos trabalhadores, que somente em parte podem ser 
reconhecidos como típicos direitos prestacionais. E ainda, que os direitos 
sociais dos trabalhadores são considerados categoria específica dos direitos 
sociais em geral, na medida em que sua titularidade — ao contrário dos 
direitos sociais a prestações em geral (saúde, educação, assistência social, 
etc.), que são direitos de todos — se encontra restrita à classe dos 
trabalhadores, além de terem como destinatários principalmente as 
entidades privadas (os empregadores). 96

Ainda o mesmo autor, reconhece arrimado na unanimidade da
q n  # t

doutrina, o caráter complementar entre os direitos de defesa e os direitos 
sociais a prestações materiais, rechaçando qualquer dualidade ou dicotomia 
entre eles, como reconhece também a mesma dignidade de ambas as 
categorias de direitos fundamentais. Entretanto, reafirma suas distinções,

94 Ingo Sarlet, in op. cit. pp. 201-2.
95 Idem, ibidem, p. 262.
96 Idem, ibidem. p. 203. Sobre o assunto o autor remete o leitor para a leitura de P. L. Saraiva, Garantia 
Constitucional dos Direitos Sociais no Brasil, p. 38 e P. Vidal Neto, Estado de Direito -  Direitos 
Individuais e Direitos Sociais, p. 145.
97 Idem, ibidem, p. 204. Escoimado na doutrina de Celso Lafer,o autor afirma o caráter 
complementar e não-excludente dos direitos de defesa e os direitos a prestações, sendo 
que a inevitável tensão entre direitos de liberdade (defesa) e direitos sociais (a 
prestações) não se encontra sujeita a uma dialética do antagonismo, mas a uma 
dialética de mútua complementação, já  que ambas as categorias de direitos 
fundamentais se baseiam na concepção de que a dignidade da pessoa humana apenas 
se poderá afirmar mediante a existência de maior liberdade e menos privilégios para 
todos. Ressalta, entretanto, que no âmbito do direito internacional, a partir do 
reconhecimento dos direitos sociais a prestação no pacto internacional da Organização 
das Nações Unidas sobre direitos econômicos, sociais e culturais, de 1966, 
estabeleceram-se diferenças que reconduzem à questão da efetivação de tais direitos, 
especialmente quanto à constatação de que os direitos sociais (a prestações materiais), 
ao contrário dos direitos de defesa, dependem de efetivação progressiva, não sendo 
passíveis de dedução em Juízo.

39



que, salienta, não se limitam ao seu objeto (abstenções ou ações estatais), 
mas que também se revelam na esfera da densidade normativa e da 
eficácia das normas que os consagram e que desembocam, entre outros 
aspectos, no problema crucial do reconhecimento de um direito individual

98subjetivo a prestações materiais estatais .... Podendo-se, sob tal prisma, 
falar-se de um dualismo relativo entre direitos de defesa e direitos sociais 
prestacionais no direito pátrio.

Para RICARDO LOBO TORRES, o status positivus sociais é de 
suma importância para o aperfeiçoamento do Estado Social de Direito, sob 
a sua configuração de Estado de prestações e em sua missão de protetor 
dos direitos sociais e de curador da vida social, responsável pela previsão 
ou cura da existência ...: compreende o fornecimento de serviço público 
inessencial (educação secundária e superior, saúde, moradia, etc.) e as 
prestações financeiras em favor dos fracos, especialmente sob a forma de 
subvenções so c ia is"

Nesse sentido também INGO SARLET, para quem os direitos 
sociais prestacionais se encontram intimamente vinculados às tarefas 
exercidas pelo Estado na condição de Estado Social, o qual justamente 
deve zelar por uma adequada e justa distribuição e redistribuição dos bens 
existentes. Sendo que, os direitos sociais enquanto direitos a prestações, 
dirige-se ao fornecimento de bens que podem, eles próprios, ser tidos 
como parte integrante da liberdade real, de tal sorte que o Estado pode ser 
considerado como destinatário de uma pretensão de fornecimento... 
(Bõckenfõrde).

Igualmente, o mesmo autor verifica que os direitos do status 
positivus socialis, além de direitos a prestações fáticas do Estado, se 
encontram vinculados a um conceito restrito de prestações, sob o aspecto 
de expressão da atividade do Estado na sua condição de Estado social de 
Direito. 100

Ainda, embora de interesse apenas didático, INGO SARLET 
apresenta uma classificação dos direitos sociais prestacionais formulada 
por P. BADURA: a) direito ao trabalho e suas manifestações (direito à 
proteção do trabalhador, seguro-desemprego, política de pleno emprego, 
etc.); b) direitos à segurança social (direitos à saúde, previdência, 
assistência social, etc.); c) direitos sócioculturais (educação, formação 
profissional, acesso à cultura, etc.); d) direito ao meio ambiente e

98 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 204.
99 Ricardo Lobo Torres, in O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro, Renovar, 1995, p. 133.
100 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 206.
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qualidade de vida (meio ambiente ecologicamente equilibrado, moradia, 
etc.). Ressalta, que uma classificação também poderia fundar-se na forma 
de positivação dos direitos a prestações, ou ainda, baseada no art. 5o , § 2o , 
da Constituição Federal (direitos escritos e não-escritos).101

Há que se ressaltar, ainda, a distinção entre direitos derivados e 
direitos originários a prestações, sendo que, enquanto aqueles dependem 
da prévia existência de um sistema de prestações, caracterizando-se como 
direitos de igual acesso a este, os direitos originários a prestações podem, 
em última análise, ser definidos como posições jurídicas, que, 
independentemente de uma atuação anterior, podem ser deduzidos de 
forma direta e autônoma das normas constitucionais que consagram 
direitos sociais de natureza prestacional. 102

101 Ingo W. Sarlet, in op. c i t , p. 207
102 Ingo W. Sarlet, in op. cit, p. 207
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CAPÍTULO II 

O DIREITO À PROTEÇÃO DA SAÚDE NA CF/88



1- Considerações preliminares

Já se falou alhures, que enquanto os direitos de defesa se identificam 
por sua natureza preponderantemente negativa, tendo por objeto 
abstenções do Estado, no sentido de proteger o indivíduo contra 
ingerências na sua autonomia pessoal, os direitos sociais prestacionais 
têm por objeto conduta positiva do Estado (ou particulares destinatários 
da norma), consistente numa prestação de natureza fática. 103

Assim, enquanto a função precípua dos direitos de defesa é a de 
limitar o poder estatal, os direitos sociais como direitos a prestações 
reclamam uma crescente posição ativa do Estado na esfera econômica e 
social. 104

Ocorre, que diversamente dos direitos de defesa, mediante os quais 
se cuida de preservar e proteger determinada posição (conservação de 
uma situação existente), os direitos sociais de natureza positiva 
(prestacional) pressupõem seja criada ou colocada à disposição a 
prestação que constitui seu objeto, já  que objetivam a realização da 
igualdade material, no sentido de garantirem a participação do povo na 
distribuição pública de bens materiais e imateriais. 105

No mesmo sentido, GUSTAVO AMARAL, para quem a efetividade 
dos direitos positivos, ...demanda a existência de um aparato estatal de 
prestação, incluindo estrutura física, logística e pessoal, a gerar gastos 
que devem ser cobertos. 106

Também CANOTILHO, entende que a força dirigente e 
determinante dos direitos a prestações (económicos, sociais e culturais) 
inverte, desde logo, o objecto clássico da pretensão jurídica fundada num 
direito subjectivo: de uma pretensão de omissão dos poderes públicos 
(direito a exigir que o Estado se abstenha de interferir nos direitos, 
liberdades e garantias) transita-se para uma proibição de omissão (direito 
a exigir que o Estado intenvenha activamente no sentido de assegurar 
prestações aos cidadãos).107

O também autor lusitano VIEIRA DE ANDRADE entende que ... 
certos direitos, como, p. ex., os direitos à habitação, saúde, assistência,

Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 261.
104 Cfr. Celso Lafer, in A Reconstrução dos Direitos Humanos, p. 129.
105 Ingo Sarlet, in A Eficácia ..., p. 261.
106 Gustavo Amaral, in op. cit. p. 107.
107 J. J. Gomes Canotilho in Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, p. 365.
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cultura, etc., dependem, na sua actualização, de determinadas condições 
de fato. Para que o Estado possa satisfazer as prestações a que os 
cidadãos têm direito, épreciso que existam recursos materiais suficientes e1 fi£é preciso ainda que o Estado possa dispor desses recursos.

Ainda da doutrina portuguesa vem a lição de VITAL MOREIRA e 
CANOTILHO, de que:

“ somente em alguns casos é que os direitos sociais conferem aos 
cidadãos (a todos e a cada um) um direito imediato a uma prestação 
efectiva, sendo necessário que tal decorra expressamente do texto 
constitucional. É o que sucede designadamente no caso do direito à 
saúde (art. 64° ), o qual, devendo ser realizado, principalmente, 
através de um serviço nacional de saúde, universal, geral e 
tendencialmente gratuito, há-de conferir a todos os cidadãos um 
direito actual aos cuidados médicos de que necessitem nos serviços 
públicos de saúde;...” 109

Oportuno referir aqui, que INGO SARLET ao tratar do objeto dos 
direitos sociais a prestações ressalta, que o conteúdo da prestação 
dificilmente poderá ser estabelecido e definido de forma geral e abstrata, 
necessitando de análise calcada nas circunstâncias específicas de cada 
direito fundamental... . E ainda, que os direitos sociais prestacionais 
podem apresentar um vínculo diferenciado em relação às categorias de 
prestações estatais referidas (direito ao trabalho, assistência social, 
aposentadoria, educação, saúde, moradia, etc.). Salientando, finalmente, 
que quais das diferentes espécies de prestações efetivamente irão constituir 
o objeto dos direitos sociais dependerá de seu reconhecimento e previsão 
em cada ordem constitucional, bem como de sua concretização pelo
legislador, mesmo onde o Constituinte renunciar à positivação dos direitos

. . . . - 1 1 0  sociais pr estacionais.

2 - 0  artigo 6o da Constituição Federal de 1988

Assim como na Constituição portuguesa de 1976, também a 
Constituição brasileira de 1988 positivou o direito à saúde como direito 
fundamental social, nos artigos 6o e 196 a 200.

108 J. C. Vieira de Andrade in Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 200.
109 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira in Fundamentos da Constituição, p. 130.
110 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 262-3.
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Dessa forma, no Título II -  Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
Capítulo II - Dos Direitos Sociais, o constituinte de 1988 assim inscreveu 
no art. 6o :

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
form a desta Constituição. ”

Segundo CRETELLA JR., o “vocábulo social, empregado na 
Constituição de 5 de outubro de 1988, tem sentido marcadamente 
político e econômico, figurando nas expressões “direitos sociais” e 
“previdência social”, merecendo por isso do intérprete particular 
atenção, mas a primeira observação que cabe ao analista é a de que, 
nas regras jurídicas constitucionais, o sentido do social é contraposto 
à acepção de individual, como a idéia do atributo público, na 
expressão, interesse público, entra em conflito, porque antinômica, 
com a idéia do qualificativo privado, na expressão interesse 
privado.”111

Prosseguindo o consagrado autor afirma que, quando se fa la  em 
direitos sociais, a expressão do legislador constituinte significa que tais 
direitos são de todos e de cada um e que se opõem ao Estado que tem o 
poder-dever de proporcioná-los não a indivíduos ou a grupos 
privilegiados, mas a todos, indistintamente.

Para E. HADDOCK LOBO e J.C. DO PRADO LEITE, todo direito 
pode pretender o atributo geral de “social”. Nem por isso a expressão 
“direitos Sociais” se invalida para determinar, de maneira objetiva, a 
obrigação que tem o Estado de assegurar aos seus habitantes um conjunto 
de regras de proteção e atendimento que possibilite a plena realização da

7 • ~ 7 112conaiçao humana.

E também afirmam os mesmos autores, “que o legislador 
constituinte, adotando visão moderna da função do Estado, procurou 
assegurar aos habitantes do país, nacionais ou não, que compõem o 
todo social, direitos básicos inerentes à dignidade humana, de modo 
que lhes cheguem os requisitos da civilização assegurando condições

111 J. Cretella Jr. in II Comentários à Constituição 1988, p. 875.
112 Eugênio Haddock Lobo e Julio Cesar do Prado Leite in Comentários à Constituição Federal, p. 143.
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de higidez e aptidão para as tarefas inerentes ao mundo de trabalho e
• • 117ajusta fruição dos benefícios sociais e do lazer.”

E arrematam: O Estado não permanece mais neutro diante das 
disparidades sociais. Os indivíduos passaram a ser titulares de uma 
espécie de crédito junto ao Estado, que lhes é devedor de determinadas

~  ■ ■ 1 1 4prestações sociais.

Convém aqui consignar a lição de E. FORSTHOFF de que: El 
Estado social, a diferencia dei Estado autoritário y  dei Estado liberal de 
Derecho, es um Estado que garantiza la subsistência y, por lo tanto, es 
Estado de prestaciones y  de redistribución de riqueza. 115

3 - Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988

O renomado constitucionalista MANOEL GONÇALVES 
FERREIRA FILHO em comentários aos artigos 196 e seguintes da Carta 
Federal de 1988 traz as seguintes lições:

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

“Direito à saúde. Este direito é outro dos chamados direitos 
sociais... . Apresenta ele duas faces distintas: uma, a da preservação 
da saúde, outra, a da proteção da saúde. Ambas estão mencionadas 
no texto em exame.

O direito à preservação da saúde tem como contrapartida as 
políticas que visam à redução do risco de doença. E no seu 
prolongamento se situa o próprio direito a um meio ambiente sadio. 
Está aqui uma prevenção genérica, não individualizável, da doença.

O direito à proteção da saúde, na verdade, é o direito, 
individual, à prevenção da doença, a seu tratamento e à recuperação

113 Eugênio Haddock Lobo e Julio Cesar do Prado Leite in Comentários à Constituição Federal, p. 145.
114 Idem, ibidem, p. 145.
115 Emest Forsthoff in Problemas Constitucionales Del Estado Social, p. 49. Estúdio publicado bajo el 
título: “Werfassungsprobleme des Sozialstaats”, por la editorial Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 
2 edición 1961. Münster-Westfalen en los cuadernos 1 de “Schriften der Freiherr-vom-Stein- 
Gesellschaft”.
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do doente. Traduz-se no acesso aos serviços e ações destinados à 
recuperação do doente ou infirme.

Enquanto o primeiro é típico direito de solidariedade (3 
geração), o segundo é típico direito fundamental a prestação positiva 
(2 geração).”

“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. ”

“Atendimento à saúde. Este artigo concerne ao direito à 
proteção da saúde. Este, com efeito, reclama serviços e ações de 
atendimento à saúde, isto é, de prevenção, tratamento e recuperação, 
em termos individualizados.

Em relação a estes serviços e ações, o texto prevê, por um 
lado, a edição de uma legislação que as regulamente, fiscalize e 
controle (o que mal se compreende, pois fiscalização e controle têm 
o mesmo sentido, quando se referem ao acompanhamento de 
quaisquer ações). E justifica essa edição pela acaciana afirmação da 
‘relevância pública’ de tais ações e serviços.

Por outro, admite que as ações de saúde sejam prestadas por 
serviço instituído pelo Poder Público diretamente, ou por este 
indiretamente por meio de pessoas ou instituições conveniadas ou 
contratadas -  os ‘terceiros’ mencionados ... ou por pessoas físicas, ou 
por pessoas jurídicas de direito privado.

Não compreenderá este texto quem não tiver presente o fato de 
que, na Constituinte, uma corrente radical de esquerda pretendia a 
estatização integral da medicina. Com o que as ações de saúde 
somente seriam prestadas pelos serviços públicos, ou, 
excepcionalmente, por médicos ou instituições conveniadas. Em 
reação a isto é que se acabou por incluir no texto a parte final: a 
referência a pessoas físicas e jurídicas de direito privado como 
prestadoras de ações de saúde não incluídas nos serviços públicos.”

‘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:

“Sistema único. Numa visão sistemática, real, não ideológica, 
os serviços e ações de saúde se distribuem por dois sistemas: um,
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público; outro, privado. O primeiro mantido direta ou indiretamente 
pelo Poder Público, o segundo independente deste. Mas isto é o 
resultado da derrota dos partidários da estatização integral da 
medicina ... . De fato, a existência deste sistema puramente privado 
deriva exatamente da parte final do artigo anterior, que de certa 
forma reitera o art. 199 ....

Assim, não há lógica em falar num sistema único de saúde, 
muito menos, como está no texto em exame, em designar por 
‘sistema único’ o que reúne ‘as ações e serviços públicos de saúde’.

O sistema único aqui mencionado é o sistema público, e só ele, 
sistema este que integra as ações e serviços de saúde mantidos pelo 
Poder Público, ou seja, pelo Estado e suas projeções de todo nível.

Dele obviamente não fazem parte os serviços e ações do 
sistema privado... .” 116

Os incisos e parágrafos do artigo 198 tratam da 
descentralização dos serviços de saúde, do atendimento integral, da 
participação da comunidade nos serviços e ações voltadas ao atendimento 
da saúde e do seu financiamento, nos termos do artigo 195.

O artigo 199 e seus parágrafos dispõem acerca da liberdade 
conferida à iniciativa privada para, de forma complementar, participar do 
sistema único de saúde, por meio de contrato de direito público ou 
convênio, seguindo as diretrizes do SUS, proibindo a ela auxílios e 
subvenções, como também, vedando a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, criando com isso, 
uma reserva de mercado.

O artigo 200, caput, estabelece a competência e atribuições do
r

SUS -  Sistema Unico de Saúde, remetendo a sua disciplina à lei , nos 
termos dos artigos 23, II e 24, XII, todos da Constituição Federal. Os 
incisos I a VIII tratam de controle e fiscalização dos procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde; execução de ações na área 
de vigilância sanitária, formação de recursos humanos; formulação e 
execução de ações de saneamento básico; incremento do desenvolvimento 
científico e tecnológico; fiscalização e inspeção de alimentos e também de 
substâncias tóxicas e ainda, proteção do meio ambiente e do meio ambiente 
do trabalho.

Também HADDOCK LOBO E PRADO LEITE asseverando, com 
base na previsão da Carta, que a saúde ... é direito de todos e dever do

116 Manoel Gonçalves Ferreira Filho in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, pp. 54-60.
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Estado, anotam que o Estado adotará políticas que visem à eliminação ou 
à redução de risco de doenças, garantindo a cada cidadão acesso aos 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. E ainda, que a 
questão da saúde é de competência comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios (art. 23, II) e é versada na Seção II, do Capítulo l i 
da Seguridade Social -  do Título VIII— Da Ordem Social. 117

Afirma a doutrina, que, “No tocante à descentralização, ela já
constitui princípio fundamental para as atividades da administração
federal e pode ser entendida aqui no sentido de que as ações e
serviços de saúde devem ficar, tanto quanto possível, a cargo da
unidade política mais próxima do usuário. Desse modo, só devem
caber à União as ações e serviços que não possam ser atribuídos aos
Estados, e a estes, por sua vez, somente os que os Municípios não
tenham condições de executar. O artigo 30, item VII, atribui
competência aos Municípios para a prestação de ‘serviços de
atendimento à saúde da população’, assegurando-lhes para isso

118cooperação técnica e financeira tanto federal como estadual.”

O artigo 6o da Carta de 1988 consagrou o direito à saúde, sendo que, 
é nos arts. 196 e ss. que o direito à saúde encontrou sua maior 
concretização ao nível normativo-constitucional.119

Entretanto, ressalta INGO SARLET, “basta uma leitura superficial 
dos dispositivos pertinentes (arts. 196 a 200) para que se perceba que
nos encontramos, em verdade, no que diz com a forma de

• • * 1 2 0  • • •positivação, diante de normas de cunho programático (impositivo),
enunciando (no art. 196) que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, além de impor aos poderes públicos uma série de tarefas 
nesta seara (como a de promover políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos, além de

117 E. Haddock Lobo e J.C. do Prado Leite in op. cit. p. 148.
118 Cfr. Celso Barroso Leite e Luiz Assumpção Paranhos Velloso in Comentário à Constituição Federal, p. 
12.
119 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 301.
120 Ingo W. Sarlet trata da problemática das normas programáticas abordando a questão 
da eficácia dos direitos sociais prestacionais de cunho programático às pp. 268-272. 
Ressalta que o elemento caracterizador do que denomina de normas de cunho 
programático, é que tais normas reclamam, para que possam vir a gerar a plenitude de 
seus efeitos, uma interposição do legislador. Portanto, cuidam-se de normas que 
apresentam a característica comum de uma (em maior ou menor grau) baixa densidade 
normativa, ou, se preferirmos, uma normatividade insuficiente para alcançarem plena 
eficácia, porquanto se trata de normas que estabelecem programas, finalidades e 
tarefas a serem implementados pelo Estado, ou que contêm determinadas imposições de 
maior ou menor concretude dirigidas ao Legislador, (p.269)
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estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e prestações191
nesta esfera).”

Num segundo momento, prossegue INGO SARLET, “a Constituição 
remete a regulamentação das ações e serviços de saúde ao legislador 
(art. 197), além de criar e fixar as diretrizes do sistema único de 
saúde (art. 198), oportunizando a participação (em nível
complementar) da iniciativa privada na prestação da assistência à 
saúde (art. 199), bem como, estabelecendo, em caráter
exemplificativo, as atribuições (nos termo da lei) que competem ao

1 99sistema único de saúde (art. 200).”

No sentido de negar à saúde a qualidade de direito subjetivo, 
CRETELLA JR. assevera, que

“na regra jurídica constitucional que dispõe, ‘todos têm direitos e o 
Estado tem dever’ de -  educação, saúde -, na realidade, ‘todos não 
têm direito’, porque a relação jurídica entre o cidadão-credor e o 
Estado-devedor não se fundamenta em vinculum iuris gerador de 
obrigações, pelo que falta ao cidadão o direito subjetivo público, 
oponível ao Estado, de exigir, em juízo, as prestações prometidas, a 
educacional e a saúde, a que o Estado se obrigara, por proposição 
ineficaz dos constituintes, representantes do povo. O Estado deve, 
mas o debet tem conteúdo ético, apenas, conteúdo que o bonus 
administrador procurará proporcionar a todos, embora a tanto não192seja obrigado”.

Na instigante discussão acerca de se reconhecer o direito à saúde 
como um direito subjetivo individual, e portanto reivindicável perante o 
Estado apresenta-se relevante a forma de positivação do direito à saúde no 
texto constitucional e ainda o conteúdo de tal direito, que se apresenta tão 
amplo ao ponto de dificultar sua normatização tanto constitucional como 
infra-constitucional, o que também remete ao problema do limite da 
prestação reclamada em face do Estado.

121 Ingo W. Sarlet, in op. cit. p. 301. Também o autor, à p. 270 assevera que: A 
necessidade de interposição legislativa dos direitos sociais prestacionais de cunho 
programático justifica-se apenas ... pela circunstância ... de que se cuida de um 
problema de natureza competencial, porquanto a realização desses direitos depende da 
disponibilidade dos meios, bem como -  em muitos casos -  da progressiva 
implementação e execução de políticas públicas na esfera socioeconômica.
122 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 301.
123 J. Cretella Jr. in II Comentários à Constituição 1988, p. 884.
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Como assevera INGO SARLET, a exemplo dos demais direitos 
sociais prestacionais, também o direito à saúde tem sido considerado 
(entre nós e no direito comparado) como dependente de intermediação 
legislativa, retirando-se-lhe a natureza de norma de eficácia plena. 124

Para além da abrangência dos serviços de saúde exigíveis do Estado, 
se apenas um padrão mínimo ou se global (odontológico, psicológico, 
fisioterapêutico e ainda procedimentos de saúde alternativos ) ou ainda um

r • 125padrão ótimo , remanesce a questão da exigibilidade perante o Estado de 
tais prestações materiais, isto é, se estão tais exigências vinculadas 
juridicamente ou não -  e portanto, se são ou não juridicizadas (sindicáveis 
judicialmente).

E a questão mais angustiante na dogmática constitucional atual, a 
exemplo do que, GILMAR MENDES: Se o Estado está
constitucionalmente obrigado a prover tais demandas, cabe indagar se, e 
em que medida, as ações com o propósito de satisfazer tais pretensões 
podem ser juridicizadas, isto é, se, e em que medida, tais ações se deixam

J 2 6vincular juridicamente.

124 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 301.
125 •Aqui também oportuna é a questão colocada por Gustavo Amaral, in op. cit., pp. 
109-111: ... diz respeito à interpretação do artigo 196 da Constituição, para obrigar o 
Estado a providenciar tratamento a pacientes portadores de doenças graves cuja 
terapêutica é muito dispendiosa. Sem qualquer dúvida, o direito à saúde é um direito 
social, uma prestação positiva reclamável perante o Estado e, como tal, exigível. Agora, 
até que posto é possível falar em “máxima eficácia”? A Administração Pública é, por 
definição, a gestão de meios escassos para atender a necessidades ilimitadas. Há nela, 
intrinsecamente, uma constante escola. Ora, suponha-se que em uma dada ocasião o 
Poder Público se veja ante um dilema: dispõe de um volume de recursos suficientes ou 
para tratar milhares de doentes vítimas de doenças comuns à pobreza ou para tratar 
pequeno número de doentes terminais de doenças raras ou de cura improvável. Nessa 
situação, pois a legitimidade da pretensão das duas categorias de doentes é igualmente 
legítima, mas são faticamente excludentes. ... Surge, neste ponto, o que Paulo 
Bonavides chama de ‘o mais grave problema constitucional do modelo vigente”: 
estabelecer e declarar a legitimidade do título de quem, em derradeira instância, 
concretiza direitos fundamentais, lê a Constituição como juiz, decide e interpreta 
matérias constitucionais e se investe de poder, ao qual chegou pela lógica do sistema, 
até congregar em sua vontade a competência das competências, se empregarmos para 
tanto a linguagem de Jellinek.
126 Gilmar Ferreira Mendes, in Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade, p. 43. Para o autor, a submissão dessas posições a regras jurídicas 
opera um fenômeno de transmutação, convertendo situações tradicionalmente 
consideradas de natureza política em situações jurídicas. Tem-se pois, a juridicização 
do processo decisório, acentuando-se a tensão entre direito e política. Observe-se que, 
embora tais decisões estejam vinculadas juridicamente, é certo que a sua efetivação 
está submetida, dentre outras condicionantes, à reserva do financeiramente possível....
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Como ensina INGO SARLET, é no direito à saúde que se manifesta 
de forma mais contundente a vinculação do seu objeto com o direito à vida 
e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, o autor rechaça o 
argumento da positivação do direito à saúde como norma de eficácia 
limitada, bem como, os argumentos da ausência de recursos e da 
incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e 
destinação de recursos públicos, não nos parece que esta solução possa 
prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação

12 Zdo bem maior da vida humana.

Diante disso, assevera o autor “principalmente no caso do direito 'a 
saúde, o reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido 
de um direito subjetivo individual a prestações materiais (ainda que 
limitadas ao estritamente necessário para a proteção da vida humana), 
diretamente deduzido da Constituição, constitui exigência inarredável de
qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a

128humanidade e a justiça.

Entretanto, ressalta, com base no mestre de Coimbra que:

“...mesmo tendo o cidadão um direito a prestações existenciais 
mínimas, decorrente do direito à vida, isto não implica,
necessariamente, que disponha de um direito de ação contra o
Estado, já  que reconhecer um direito não significa impor ao poder 
público o modo de realizar este direito, porquanto os órgãos estatais 
dispõem de um indispensável espaço de discricionariedade, que, no 
entanto, não é absoluto, uma vez que condicionado pelo que o autor 
denominou de ‘determinantes condicionais heterónomas’.”

Ainda o mesmo autor, corroborando o entendimento dos mestres 
portugueses CANOTILHO e VIEIRA ANDRADE, que, aderindo à posição 
do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, conclui acerca da 
viabilidade de reconhecer-se um direito à obtenção de prestações públicas 
de condições mínimas de subsistência ou seja, se existe um direito
subjetivo originário a prestações com a mesma densidade jurídico-
subjetiva dos direitos de defesa, isto é, que tenha por correspondente um 
dever jurídico do Estado de fornecer a prestação reclamada, que “o 
Estado, os poderes públicos, o legislador, estão vinculados a proteger o 
direito à vida, no domínio das prestações existenciais mínimas, escolhendo 
um meio (ou diversos meios) que tornem efectivo este direito, e, no caso de

127 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 302.
128 Idem, idem, p. 303.
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só existir um meio de dar efectividadde prática, devem escolher
/ 7 Qprecisamente esse meio

129 Ingo W. Sarlet, in op. cit, p. 303.



CAPÍTULO III - JUSTICIABILIDADE DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE
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1 -  O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana
e o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais

La dignidad dei hombre es el valor supremo en toda constitución 
democrática. ...L a  norma “dignidade dei hombre” es de carácter general 
y  precisamente por no ser norma de contenido concreto cumple 
plenamente com su función: es eso lo que le permite mantener el carácter 
de una permanente exigencia para todos en una sociedad pluralista . . . 130

Assegurar ao indivíduo, mediante a prestação de recursos materiais 
essenciais, uma existência digna é finalidade comum dos direitos 
fundamentais sociais, daí a íntima vinculação entre os direitos à saúde e os

1 'X 1direitos à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No desafio de reconhecer às normas que positivam os direitos 
fundamentais sociais a carga eficacial que lhes garanta a realização do 
núcleo essencial do direito consagrado constitucionalmente, estão 
envolvidas e imbricadas as mais diversas questões que a hermenêutica 
constitucional contemporânea tem se deparado e que respeita à sua

. . .  . . . * 1 3 2oponibilidade direta (sem intermediação legislativa) em face do poder 
público das normas ditas de cunho programático, à reserva do 
financeiramente possível, à proibição do retrocesso histórico ou social e, 
destaque-se com especial relevo, o respeito à dignidade da pessoa humana.

No que respeita à dimensão econômica das prestações materiais - que 
levou à construção doutrinária da “reserva do financeiramente possível”, 
como uma restrição ao caráter subjetivo do direito fundamental social, 
dificultando a exigibilidade do cumprimento da obrigação estatal de 
proteção à saúde, ela será objeto de análise, adiante.

130 Bruno Heek, in prólogo de Estado Social, Estado de Derecho y Ordem Democrático, Karl Doehring, 
ed. Eichholz-Verlag, Bonn, 1978, pp. 110-1.
131 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia..., pp. 287-8 e 289.
132 Como é sabido, justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais refere-se à 
vinculação jurídica e exigibilidade direta das normas constitucionais positivadoras de 
tais direitos, sem interposição legislativa. Daí a doutrina distinguir entre direitos 
originários a prestações e direitos derivados a prestações. Assim, cfr. Ingo Sarlet, in op. 
cit., p. 207, ... enquanto os direitos derivados a prestações dependem da prévia 
existência de um sistema de prestações, caracterizando-se como direitos de igual 
acesso a este, os direitos originários a prestações podem, em última análise, ser 
definidos como posições jurídicas, que, independentemente de uma atuação anterior, 
podem ser deduzidas de forma direta e autônoma das normas constitucionais que 
consagram direitos sociais de naturezaprestacional.
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Por ora, cabe anotar, que a cláusula restritiva da reserva do possível 
foi criada pela doutrina alemã, num país que notoriamente depara-se com 
problemas de ordem fmanceiro-orçamentária e também sociais muito 
menos graves que os presentes em nossa realidade. O que, desde logo, leva 
à compreensão do efeito potencializador entre nós do problema, que 
envolve por um lado receitas orçamentárias restritas e por outro lado a má- 
distribuição de renda133, as precárias condições de saneamento básico, 
renda per capita baixa, pobreza, etc... . Aliás, ambas faces da mesma 
moeda: pobreza e receita pública deficitária.

Nesse passo, calha a observação de INGO SARLET, de que o ponto 
de ligação entre a pobreza, a exclusão social e os direitos sociais reside 
justamente no respeito pela e proteção da dignidade da pessoa humana, já  
que — de acordo com Rosenfeld -  “onde homens e mulheres estiverem 
condenados a viver na pobreza, os direitos humanos estarão sendo 
violados”. 134

Entretanto, é justamente em face do duelo entre exigibilidade de um 
direito fundamental social e o argumento econômico restritivo à sua 
efetividade que se revela a fundamentalidade da dignidade da pessoa 
humana, já que há um direito às condições mínimas de existência humana 
digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige 
prestações estatais positivas. 135

E sempre oportuno lembrar, que a dignidade da pessoa humana 
constitui fundamento da República Federativa do Brasil (art. Io , inc. III -  
“a República Federativa do B rasil... tem como fundamentos ... a dignidade 
da pessoa humana”) e também é adotada pelo texto constitucional como 
fim da ordem econômica (art. 170, caput -  “a ordem econômica ... tem por 
fim assegurar a todos existência digna”), como bem ressalta EROS GRAU, 
para quem, embora assuma concreção como direito individual, a dignidade

133 Lucia B. F. Alvarenga, in Direitos Humanos, Dignidade e Erradicação da Pobreza, p. 171: "... o Brasil 
tem indicadores surpreendentemente contraditórios: cerca dos 20% mais pobres do país têm apenas 2% 
da riqueza, enquanto os 20% mais ricos detêm 66% da riqueza nacional. ”
134 Ingo W. Sarlet, in Dignidade da Pessoa Humana na Constituição Federal de 1988, p. 93.
135 Ricardo Lobo Torres : A Cidadania Multidimensional na Era dos Direitos, in Teoria 
dos Direitos Fundamentais, p. 262. Cfr. O autor, os mínimos sociais ...ou mínimo social 
(social minimum), da preferência de John Rawls, entre outros, ou mínimo existencial, 
de larga tradição no direito brasileiro e no alemão, ou direitos constitucionais 
mínimos, como dizem a doutrina e a jurisprudência americanas, integram também o 
conceito de cidadania. Também o autor, com base em Dürig, à p. 263 afirma que sem o 
mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e 
desaparecem as condições iniciais da liberdade.
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da pessoa humana, enquanto princípio, constitui, ao lado do direito à vida, 
o núcleo essencial dos direitos humanos. 136

A respeito da relação direta entre o núcleo essencial do direito 
fundamental e o princípio da dignidade da pessoa humana, importante 
destacar que INGO SARLET afirma que nenhuma restrição de direito 
fundamental poderá ser desproporcional e/ou afetar o núcleo essencial do 
direito objeto da restrição.137

E ainda, “que é justamente neste contexto que o princípio da 
dignidade da pessoa humana passa a ocupar lugar de destaque, 
notadamente pelo fato de que, ao menos para alguns, o conteúdo em 
dignidade da pessoa humana acaba por ser identificado como 
constituindo o núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou pela 
circunstância de -  mesmo não aceita tal identificação -  se considerar 
que pelo menos (e sempre) o conteúdo em dignidade da pessoa em 
cada direito fundamental encontra-se imune a restrições.” 138

Na lição de VIEIRA DE ANDRADE, a dignidade do homem livre 
constitui para nós a base dos direitos fundamentais e o princípio da 
unidade material. E continua o constitucionalista lusitano:

“O conteúdo essencial tem de entender-se como referido não ao 
direito, mas ao preceito constitucional ... enquanto norma de valor e

136 Eros Roberto Grau, in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, p. 217.
137 Ingo W. Sarlet, in Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, p. 117.
138 Ingo W. Sarlet, in Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, p. 117, E 
ainda o autor, em nota de rodapé n. 251 esclarece, que “a tese de acordo com a qual a 
dignidade da pessoa humana não se identifica (não se confunde), pelo menos não 
necessariamente, com o núcleo essencial dos direitos fundamentais tem prevelecido e é 
também por nós acolhida, seja pelo fato de estarmos convencidos de que nem todos os 
direitos fundamentais possuem um conteúdo em dignidade, mas todos possuem um 
núcleo essencial (já que é vedada a sua abolição), seja pela circunstância de que -  na 
esteira do que sustenta a doutrina majoritária -  tal garantia restaria esvaziada em se 
aceitando uma identidade absoluta com o conteúdo em dignidade. Neste contexto, 
cumpre lembrar que, muito embora não tenhamos, na Constituição de 1988, uma 
garantia expressa da proteção do núcleo essencial contra restrições legislativas, doutrina 
e jurisprudência têm reconhecido tal garantia, que, de resto, decorre da vedação 
expressa da abolição efetiva e tendencial dos direitos fundamentais pelo poder de 
reforma constitucional (artigo 60 § 4o , da Constituição de 1988). A respeito deste 
tópico, v., dentre tantos, a análise de T. Geddert-Steinacher, Menschenwürde ais 
Verfassungsbegriff, p. 179 e ss., sustentando, em síntese, além da existência de uma 
relação de complementariedade entre dignidade da pessoa e núcleo essencial, o 
entendimento de que o conteúdo em dignidade é, quando existente, parte integrante do 
núcleo essencial dos direitos fundamentais”.
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garantia. O limite ao poder legislativo residirá, então, em não poder 
ele atentar contra as exigências (mínimas) de valor que, por serem a 
projecção da ideia de dignidade humana, constituem o fundamento (a 
essência) de cada preceito constitucional nesta matéria.” 139

É possível vislumbrar a acentuada interligação entre a dignidade da 
pessoa humana e os direitos fundamentais sociais quando da constatação de 
que os direitos sociais de cunho prestacionais (direitos a prestações fáticas 
e jurídicas) encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da 
liberdade material, objetivando, em última análise, a proteção da pessoa 
contra as necessidades de ordem material e à garantia de uma existência 
com dignidade. 140

2 -  Acerca da eficácia dos direitos fundamentais sociais

É certamente sob a rubrica da eficácia que os direitos fundamentais 
sociais assumem a posição de destaque no debate constitucional, da 
doutrina e da jurisprudência, entre nós e no direito comparado.

Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 instituiu um Estado 
Social Democrático, consagrando já em seu preâmbulo, que está destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade pluralista e sem preconceitos ....

Nesse sentido, observa FLÁVIA PIOVESAN, a Carta de 1988 situa- 
se como marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 
dos direitos humanos no Brasil. 141

Assim, deve perseguir o bem-estar social, na medida em que está 
comprometido com a realização de prestações positivas, imprescindíveis 
ao exercício de direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, à 
educação,... de forma que se diferencia de um Estado Liberal, em que se 
cultua um Estado mínimo não intervencionista, o Estado Social esculpido

139 J. C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 237. Especialmente quanto aos direitos sociais, o autor à p. 250 
assevera que só o conteúdo mínimo dos direitos sociais pode considerar-se constitucionalmente 
determinado.
140 Cfr. Ingo W Sarlet, in Dignidade p. 92.
141 Flávia Piovesan, in Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, p. 30.
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pelo texto de 1988 está a exigir a atuação do Poder Público, de forma a 
que assegure a concretização de direitos e garantias fundamentais. 142

A força normativa da constituição 143 é lição de K. HESSE, 
difundida em todo constitucionalismo contemporâneo e parte da 
constatação de que:

“norma constitucional não tem existência autônoma em face da 
realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação 
por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa 
pretensão de eficácia não pode ser separada das condições históricas 
de sua realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de 
interdependência. Devem ser contempladas aqui as condições 
naturais, técnicas, econômicas, e sociais. A pretensão de eficácia da 
norma jurídica somente será realizada se levar em conta essas 
condições. ... Sua pretensão de eficácia apresenta-se como elemento 
autônomo no campo de forças do qual resulta a realidade do Estado. 
A Constituição adquire força normativa na medida em que logra 
realizar essa pretensão de eficácia.” 144

f

Nesse passo, a paradigmática doutrina de JOSE AFONSO DA 
SILVA:

“Toda constituição nasce para ser aplicada, mas só é aplicável na 
medida em que corresponde às aspirações sócio-culturais da 
comunidade a que se destina. Nenhuma, porém, pode sair completa 
da autoridade constituinte, de uma vez e toda armada. Muitas de suas 
normas precisam ser regulamentadas por uma legislação integrativa 
ulterior que lhes dê execução e aplicabilidade plena ... especialmente 
em relação às programáticas ...” . 145

142 Flávia Piovesan, Constituição e Transformação Social: a eficácia das normas constitucionais 
programáticas e a concretização dos direitos e garantias fundamentais, in Revista da Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo, junho de 1992, p. 65.
143 A mesma expressão é usada por Canotilho, in Direito Constitucional ..., p. 242: o 
princípio da constitucionalidade postulará a força normativa da constituição contra a 
dissolução político-jurídica eventualmente resultante: (1) da pretensão de prevalência 
de “fundamentos políticos”, de “superiores interesses da nação” da “soberania da 
nação” sobre a normatividade jurídico-constitucional; (2) da pretensão de, através do 
apelo ao “direito ” ou à “ideia de direito ”, querer desviar a constituição da sua força 
normativa e substituir-lhe uma superlegalidade ou legalidade de duplo grau ancorada 
em “valores ” ou princípios transcendentes (Preuss).
144 Konrad Hesse, in A Força Normativa da Constituição, pp. 14-6.
145 José Afonso da Silva, in Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 47. Aqui o 
autor ensina que, “nossa Constituição, como a maioria das cartas políticas 
contemporâneas, contém regras de diversos tipos, função e natureza, por postularem
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Importante consignar, nesse momento, a lição de LUÍS ROBERTO 
BARROSO, onde se lê que:

“ Embora resulte de um impulso político, que deflagra o poder 
constituinte originário, a Constituição, uma vez posta em vigência, é 
um documento jurídico. E as normas jurídicas, tenham caráter 
imediato ou prospectivo, não são opiniões, meras aspirações ou 
plataforma política. As regras de direito, consigna Recaséns Siches, 
‘son instrumentos prácticos, elaborados y construídos por los 
hombres, para que, mediante su manejo, produzcan en la realidad 
social unos ciertos efectos, precisamente el cumplimiento de los 
propósitos concebidos”. 146

Com isso, revela-se a importância da interpretação das normas 
constitucionais, especialmente em se tratando de normas que positivam 
direitos fundamentais, e em particular, os direitos sociais. Nesse sentido, a 
lição de HESSE: “Para el Derecho constitucional la importância de la 
interpretación es fundamental pues, dado el carácter abierto y amplio de la 
Constitución, los problemas de interpretación surgen com mayor frecuencia 
que en otros sectores dei ordenamiento cuyas normas son más 
detalladas.” 147

r

E sabido, que a maioria dos direitos fundamentais sociais tem por 
destinatário o Estado - a quem incumbe em primeira linha satisfazê-los ou 
criar as condições para os realizar. 148

Igualmente se sabe, que as normas consagradoras de direitos sociais 
são, segundo alguns autores, normas programáticas. E que as constituições

finalidades diferentes, mas coordenadas e inter-relacionadas entre si, formando um 
sistema de normas que se condicionam reciprocamente. Algumas delas são plenamente 
eficazes e de aplicabilidade imediata; outras são de eficácia reduzida, dependem de 
legislação que lhes integre o sentido e atue sua incidência; não são de aplicabilidade 
imediata, mas são aplicáveis até onde possam.” Alerta entretanto, que a corrente 
doutrinária que vê nas normas programáticas simples indicação ao legislador futuro, 
que pode segui-las ou não, ou pode até dispor de modo divergente, está 
verdadeiramente negando-lhes a mínima eficácia jurídica.
146 Luís Roberto Barroso, in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 238. Assinala 
o autor, à p. 235, a necessidade de dar preferência, nos problemas constitucionais, aos 
pontos de vista que levem as normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias 
de cada caso. Barroso parte da constatação da doutrina convencional que situa a 
eficácia dos atos jurídicos como sua aptidão para gerar efeitos, para situar a efetividade 
como a eficácia social da norma, portanto, uma específica eficácia (p. 236).
147 Konrad Hesse, in Escritos de Derechos Constitucional, p. 34.
148 Gomes Canotilho e Vital Moreira in Fundamentos da Constituição, p. 113.
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condensam, nestas normas programáticas, princípios definidores dos fins 
do Estado, de conteúdo eminentemente socia l... ,149

Entretanto, como ensina BARROSO, toda norma constitucional é 
dotada de eficácia jurídica e deve ser interpretada e aplicada em busca de 
sua máxima efetividade. 150

É nesse ponto que releva destacar, que a Carta Federal de 1988, de 
forma inovadora, dispôs em seu art. 5o , § Io , que “as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 151

Esse dispositivo constitui precioso instrumento colocado à 
disposição dos direitos fundamentais pelo Constituinte152 sendo seu alcance 
revelador da eficácia que possuem as normas constitucionais definidoras de 
direitos fundamentais, designadamente, dos direitos sociais.

Ao falar-se em aplicabilidade da norma está-se referindo a sua 
eficácia, que é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como

149 Gomes Canotilho in Direito Constitucional ... p. 432. No mesmo sentido, Flávia 
Piovesan, in op. cit. p. 65: “... as normas programáticas são normas que veiculam 
programas constitucionais de atuação dos poderes públicos, programas a serem 
desenvolvidos mediante providências integrativas da vontade do constituinte, visando a 
consecução dos fins sociais do Estado. Situam-se, as normas programáticas como 
verdadeiras normas d e ‘justiça social’.”
150 Idem, ibidem, p. 261. E conclui o doutrinador: todos os juizes e tribunais devem 
pautar sua atividade por tais pressupostos. Basta, portanto, a explicitação de que toda 
norma definidora de direito subjetivo constitucional tem aplicação direta e imediata, 
cabendo ao juiz competente para a causa integrar a ordem jurídica, quanto isto seja 
indispensável ao exercício do direito.
151 Verifica-se que dispositivos semelhantes encontram-se na Carta Federal Alemã, cfr. 
E. Garcia de Enterria, in La Constitucion como Norma y El Tribunal Constitucional, pp. 
72-73, que a Lei Fundamental de Bonn no art. 53, I, declara que “los derechos y 
libertades reconocidos en el Capítulo II dei presente Título vinculan a todos los poderes 
públicos”. E mais precisamente, o artigo I, 3: “Los siguientes derechos fundamentales 
vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a título de Derecho 
inmediatamente válido, ou seja, aplicável. E ainda, o art. 9, 1, determina que todos os 
poderes públicos e todos os cidadãos “estão sujetos a la Constitucion”, o que constitui 
um plus para la regulación constitucinal de los derechos fundamentales, plus que 
consiste, justamente, en que tal regulación tiene el carácter de Derecho directamente 
aplicable, sin necesidad del inter medio de una Ley. Também a Constituição Portuguesa 
contém dispositivos semelhantes, cf. Canotilho, in Direito Constitucional ... p. 243: 
“vinculação pelos direitos, liberdades e garantias de todas as entidades públicas e 
privadas (CRP, art. 18o ), vinculação dos órgãos da Comunidade Europeia pelos direitos 
e liberdades constitucionalmente consagrados, vinculação dos processos e 
procedimentos públicos pelos direitos fundamentais ( CRP, art. 37° , 267°, 268° ),...”
152 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... p. 211.
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metas. Assim, a eficácia jurídica da norma designa a qualidade de 
produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde 
logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita; nesse 
sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou 
executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica.

Aplicabilidade e eficácia jurídica da norma são, como ensina INGO 
SARLET, as duas faces da moeda, na medida em que uma norma somente 
será eficaz (no sentido jurídico) por ser aplicável e na medida de sua 
aplicabilidade. Por isso que o autor opta por definir a eficácia jurídica 
como a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente 
(juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de — na 
medida de sua aplicabilidade — gerar efeitos jurídicos, ao passo que a 
eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como englobando 
tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente eficaz) 
quanto o resultado concreto decorrente -  ou não -  desta aplicação. 154

Todas as normas constitucionais são dotadas de um mínimo de 
eficácia (eficácia negativa, derrogatória), variável de acordo com seu grau 
de densidade normativa e nessa medida, direta e imediatamente 
aplicáveis.155

153 José Afonso da Silva, in op. cit., p. 66, quando adere ao entendimento de Meirelles 
Teixeira. Importante observar, que a vigência -  que é a qualidade da norma que a faz 
existir juridicamente e a torna de observância obrigatória, exigível - é condição de 
efetivação da eficácia, como também ensina J. Afonso da Silva, na mesma obra, p. 52. 
A norma jurídica alcança efetividade quando atinge os seus objetivos, ou seja, a eficácia 
social (p. 52).
154 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia dos Direitos ... p. 214-5. O autor perfilha-se à corrente 
doutrinária encabeçada por José Afonso da Silva e contrapõe-se à posição crítica de 
Eros Grau, que propõe uma revisão e reformulação da noção de eficácia e efetividade à 
luz da Constituição de 1988, partindo do pressuposto de que a decisão pela aplicação 
do Direito no caso concreto constitui, na verdade, uma decisão pela sua execução, isto 
é, pela sua efetivação. Do ponto de vista de Eros Grau, a eficácia social não se situa no 
plano da aplicação da norma, mas se manifesta ou não após o momento da aplicação. 
Ingo Sarlet concebe efetividade como uma dimensão da eficácia. Sendo que, a seara da 
eficácia social dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos a prestações sociais, 
exige uma análise dos instrumentos jurídico-políticos disponíveis em nossa ordem 
jurídica para tornar efetivos os direitos (controle de constitucionalidade e os remédios 
constitucionais específicos: habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, 
mandado de injunção, ação popular, etc.) -  p. 217.
155 Cfr. Ingo Sarlet, in A Efetividade ...pp.231-2. Mesmo as denominadas normas de 
eficácia limitada são imediatamente aplicáveis. Tal constatação parte da premissa de 
que todas as normas são eficazes, afastando-se a existência de normas não-auto- 
aplicáveis no sentido da doutrina norte-americana clássica.
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Aplicabilidade directa, consoante ensina CANOTILHO, significa, 
desde logo, nesta sede — direito, liberdades e garantias — a rejeição da 
“ideia criacionista” conducente ao desprezo dos direitos fundamentais 
enquanto não forem positivados a nível legal. E, segundo escreveu Krüger, 
na época actual, se assistia à deslocação da doutrina dos “direitos 
fundamentais dentro da reserva de le i” para a doutrina da reserva de lei 
dentro dos direitos fundamentais.” 156

Já era lição do professor português em obra anterior, que a força  
dirigente dos direitos fundamentais justifica que se ultrapasse a 
degradação dos direitos sociais, económicos e culturais (na parte em que 
implicam direitos a prestações materiais) em “simples direitos legais ”. E 
que, o grau de vinculatividade jurídico-constitucional dos direitos com 
dimensão programática não é menor do que o dos direitos-garantia,

r 1 5 7dotados de justiciabilidade autónoma.

As afirmações acima foram contrapostas à doutrina que defende a 
dependência legal dos direitos fundamentais que pressupõem prestações do 
Estado, portanto, a necessidade de interpositio legislatoris, que coloca os 
direitos fundamentais prestacionais sob reserva de medida legal 
(HÀBERLE), concebendo-os como leges imperfectae (BÒCKENFÒRDE), 
posicionando-os como problema de competência constitucional: ao 
legislador compete, dentro das reservas orçamentais, dos planos 
económicos e financeiros, das condições sociais e económicas do país, 
garantir as “prestações” integradoras dos direitos sociais, económicos e 
culturais (HESSE). Em última análise, os direitos a prestações não se 
diferenciariam das normas programáticas. 158

Já asseverava o mestre de Coimbra, contra a corrente doutrinária 
acima mencionada, que:

156 J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional p. 1052. Ainda, o autor ressalta 
que hoje, é a própria constituição a prescrever a aplicabilidade directa: as normas 
constitucionais além de serem direito actual ... valem também como normas de 
aplicação directa . Assim, por exemplo, o art. 18.o /I da CRP ... dispõe que “Os 
preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são 
directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. Canotilho já havia 
referido-se à fórmula de Krüger na obra Constituição Dirigente e Vinculação do 
Legislador, à p. 363: “A eficácia jurídica imediata que hoje se reconhece aos direitos 
fundamentais traduz a mutação operada nas relações entre a lei e os direitos do cidadão: 
de direitos fundamentais apenas no âmbito da lei transitou-se para a ideia de lei apenas 
no âmbito dos direitos fundamentais.”
157 J.J. Gomes Canotilho in Constituição Dirigente ... pp. 379-370.
158 Cfr. Gomes Canotilho in Constituição Dirigente ... pp. 366, 368-9. Acerca das normas programáticas, 
conferir às pp. 195-202.
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(1) os direitos subjectivos públicos, sociais, económicos e 
culturais, são independentes, quanto à sua irredutível dimensão 
subjectiva, das imposições constitucionais e da concretização 
legislativa.
... (2) os direitos subjectivos públicos, sociais, económicos e 
culturais, mesmo na parte em que pressupõem prestações do Estado, 
são direitos originários a prestações (fundados na Constituição) e 
não direitos a prestações derivados da lei.
... (3) os direitos subjectivos a prestações, mesmo quando não 
concretizados, existem para além da lei por virtude da constituição, 
podendo ser invocados (embora não judicialmente) contra as 
omissões inconstitucionais do legislador. A força imediatamente 
vinculante que hoje se atribui a uma parte dos direitos fundamentais 
(os direitos, liberdades e garantias e os direitos de natureza 
análoga) pode e deve ser interpretada, no que respeita aos direitos a 
prestações, no sentido de fundamentar originariamente esses 
direitos, mesmo que não haja imposição constitucional dirigida 
expressamente ao legislador (caso em que, como se viu, existe 
omissão constitucional em sentido estrito). ...” . 139

Discorrendo, igualmente, acerca da força jurídica dos preceitos 
relativos aos direitos sociais no ordenamento constitucional português, 
VIEIRA DE ANDRADE assevera, que tais preceitos não são meramente 
proclamatórios, constituem antes normas jurídico-positivas que, enquanto 
tais, concedem aos indivíduos posições jurídicas (... pretensões) ou 
estabelecem garantias institucionais, impondo ao legislador a obrigação 
de agir para lhes dar cumprimento (imposições legiferantes). Entretanto, 
ressalva o autor, que o conteúdo de tais preceitos e das respectivas 
pretensões não é, a não ser num mínimo, determinado pela Constituição e 
não pode ser-lhe imputado pela via da interpretação ‘actualizadora: esse 
conteúdo depende, no essencial, da vontade do legislador ordinário, ao 
qual se deve entender que fo i delegado, por razões técnicas ou políticas, 
um poder de conformação autónoma. 160

As normas constitucionais programáticas, como se sabe, veiculam 
programas constitucionais de atuação dos poderes públicos, a serem 
desenvolvidos mediante providências integrativas, visando a consecução 
dos fins sociais pelo Estado, ou seja, a justiça social.161

159 Gomes Canotilho in Constituição Dirigente ..., p. 371.
160 José Carlos Andrade Vieira, in op. cit. pp. 300-1.
161 Nesse sentido, José Afonso da Silva e também Flávia Piovesan, nas obras já citadas, pp. 146 e 65, 
respectivamente.
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J. AFONSO DA SILVA, que usa a nomenclatura de normas de 
princípio programático, exclui dessa classificação as normas 
constitucionais que garantem o direito à saúde (especialmente o art. 196), 
por entender que essa norma institui um dever correlato de um sujeito 
determinado: o Estado — que, por isso, tem a obrigação de satisfazer 
aquele direito. Se esta não é satisfeita, não se trata de programaticidade, 
mas de desrespeito ao direito, de descumprimento da norma. 162

O consagrado professor paulista, reconhece os direitos sociais como 
direitos fundamentais e os situa, com base em PÉREZ LUNO, como 
direitos fundamentais do homem-social, e se estima que, mais que uma 
categoria de direitos fundamentais, constituem um meio positivo para dar 
um conteúdo real e uma possibilidade de exercício eficaz a todos os 
direitos e liberdades. E, ao salientar a positivação dos direitos sociais como 
direitos fundamentais na Carta Federal de 1988, acrescenta, que não lhes 
tira essa natureza o fa to  de sua realização poder depender de providências 
positivas do Poder Público. 163

E precisamente a forma de positivação dos direitos fundamentais 
sociais no texto constitucional que conferem a tais normas sua densidade 
normativa. Nesse sentido, CANOTILHO aponta, sob o ponto de vista 
jurídico-constitucional, quatro possibilidades de conformação jurídica dos 
direitos sociais: normas sociais como normas programáticas, normas 
sociais como normas de organização, normas sociais como garantia 
institucional e normas sociais como direitos subjetivos públicos:

(1) As normas consagradoras de direitos sociais como normas 
programáticas constituem princípios definidores dos fms do 
Estado, de conteúdo eminentemente social.... A relevância delas 
seria essencialmente política, pois servem apenas para pressão 
política sobre os órgãos competentes. Todavia, sob o ponto de 
vista jurídico, a introdução de direitos sociais nas vestes de 
programas constitucionais tem relevo na medida em que pode 
obter-se o fundamento constitucional da regulamentação das 
prestações sociais e, por outro lado, as normas programáticas, 
transportando princípios conformadores e dinamizadores da 
Constituição, são susceptíveis de ser trazidas à colação no 
momento da concretização.

(2) As normas de direitos sociais como normas de organização 
atributivas de competência imporiam ao legislador a realização

162 José Afonso da Silva, in Aplicabilidade pp. 146 e 150.
163 Idem, ibidem, p 151.
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de certos direitos sociais. Ao impor constitucionalmente a certos 
órgãos a emanação de medidas tendentes à prossecução do bem- 
estar do povo, à sua segurança económica e social, abrir-se-ia o 
caminho para as regulamentações legais dos direitos sociais.

(3) Os direitos sociais como garantias institucionais traduzir-se-iam 
numa imposição dirigida ao legislador, obrigando-o, por um 
lado, a respeitar a essência da instituição e, por outro lado, a 
protegê-la tendo em atenção os dados sociais, económicos e 
políticos.

(4) Os direitos sociais como direitos subjectivos públicos situam- 
nos numa dimensão para além de considerá-los simples 
imposições constitucionais, donde derivariam direitos reflexos 
para os cidadãos ( os direitos sociais são compreendidos como 
autênticos direitos subjectivos inerentes ao espaço existencial do 
cidadão, independentemente da sua justicialidade e 
exeqüibilidade imediatas). 164

Destaque-se, que diante da formulação das normas de direitos 
fundamentais - especialmente as que positivam os direitos sociais, pode-se 
concluir -  como apresentadas, evidenciando as diferentes técnicas de 
positivação pode-se concluir, como INGO SARLET, que as normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais não constituem um 
complexo homogêneo. Não se podendo, pois, desconsiderar a íntima 
conexão entre a técnica de positivação e a eficácia jurídica da respectiva 
norma definidora de direito fundamental. Dessa forma, leciona o autor, a 
carga eficacial será diversa em se tratando de direito fundamental 
proclamado em norma de natureza eminentemente programática (ou... de 
cunho impositivo), ou sob forma de positivação que permita, desde logo, o 
reconhecimento de direito subjetivo ao particular titular do direito 
fundam ental.... Podendo-se, assim, falar de uma vinculação direta entre a 
diversidade das técnicas de positivação dos direitos fundamentais e as 
posições jurídicas igualmente distintas dela decorrentes. 165

Diante do princípio da aplicabilidade imediata insculpido no artigo 
5o, § Io da Constituição Federal, poder-se-ia advogar a tese da eficácia 
plena de todas as normas de direitos fundamentais, inclusive os direitos 
sociais, como o fazem os que propugnam a inexistência em nossa 
Constituição de normas programáticas. Entretanto, alerta INGO SARLET, 
isso equivaleria a tornar dispensáveis — e até mesmo inaplicáveis à espécie

164 Gomes Canotilho in Direito C on stitu c ion a lp p . 432-4.
165 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia pp. 237-8.
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os institutos de cunho jurídico-processual (mandado de injunção e ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão).166

Assim, partindo-se da constatação de que o constituinte de 1988, 
além de ter consagrado expressamente uma gama variada de direitos 
fundamentais sociais, considerou todos os direitos fundamentais como 
normas de aplicabilidade imediata , e ainda, que, dentre os direitos sociais, 
há os que, em virtude de sua função prestacional e da forma de sua 
positivação, se enquadram na categoria das normas dependentes de 
concretização legislativa ... portanto, dotadas de baixa densidade 
normativa, ... conclui-se que, a norma contida no art. 5o , § I o , da CF 
impõe aos órgãos estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos

167fundamentais.

Esta a lição de CANOTILHO: a uma norma constitucional deve ser 
atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. Trata-se de princípio 
operativo (princípio da eficiência) em relação a todas as normas 
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade 
das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito 
dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a 
interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais). 168

r r

E igualmente o que preconiza FLAVIA PIO VE SAN: as normas 
programáticas ... encerram o dever jurídico do Estado criar pressupostos 
materiais indispensáveis ao seu exercício efetivo. A esse dever corresponde 
a faculdade do cidadão de exigir as prestações constitutivas do direito. 
Esta correlação entre direito e dever vem reforçada pela nova ordem 
constitucional, que estabelece em seu artigo 5o § I o , o princípio da 
aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais. Assim, conclui a autora, maximizar a eficácia das normas 
programáticas é tornar concreta a realização dos direitos e garantias 
fundamentais, acentuando o papel da Constituição enquanto instrumento a 
favor do desenvolvimento social. 169

166 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... p. 244. Como refoge do objeto do presente trabalho, ver sobre ação 
direta de constitucionalidade por omissão em: Clèmerson Merlin Clève in A Fiscalização Abstrata de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro, Rio de Janeiro: RT, 1995, pp. 209-253 e também em Ignacio 
Villaverde Menéndez, in La Inconstitucionalidad por Omisión, Madrid: MacGraw-Hill, 1997.
167 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia... pp. 246-7.
168 J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional ..., p. 1097.
169 Flávia Piovesan, in op. cit., pp. 71-3.
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3 -  A vinculação dos poderes públicos na proteção à saúde

Aqui, a questão que se coloca em investigação é se, como e em que 
medida os poderes públicos estão vinculados na tarefa de concretização do 
direito fundamental social, mormente no que respeita à proteção da saúde.

Assim sendo, na medida em que a CF/88 proclama no seu art. 196 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”, e inclui a saúde no rol 
dos direitos sociais em seu art. 6o , e ainda, no art. 5o § Io determina a 
aplicação imediata das normas constitucionais definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais, importa verificar a atuação dos poderes públicos na 
concretização de tal direito.

GARCIA DE ENTERRIA ensina que:

“Lo primero que hay que establecer com absoluta explicitud es que 
toda la Constitución tiene valor normativo inmediato y directo, como 
impone deducir el artículo 9, 1: ‘Los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al resto dei ordenamiento 
jurídico.’ Esta sujeción o vinculación es una consecuencia de su 
carácter normativo, por una parte; por outra, la Constitución, precisa 
este texto, es parte dei ordenamiento jurídico, y justamente -  hemos 
de anadir nosotros -  su parte primordial y fundamentante, la que 
expressa los ‘valores superiores dei ordenamiento jurídico’ 
enunciados en el artículo 1 de la propia Constitución y desarrolados 
en su articulado. Finalmente, la vinculación normativa de la 
Constitución afecta a todos los ciudadanos y a todos los poderes 
públicos, sin excepción, y no sólo ao Poder legislativo como 
mandatos o instrucciones que a éste sólo cumpliese desarrollar -  tesis 
tradicional dei carácter ‘programático’ de la Constitución e entre 
los poderes públicos, a todos los Jueces y Tribunales -  y no sólo al

170Tribunal Constitucional.”

De acordo com HESSE, pode-se afirmar que a Constituição 
converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral 
— particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem 
constitucional -, não só a vontade de poder ..., mas também a vontade de 
Constituição. 171 Dessa forma, para além do conteúdo da Constituição -

170 Eduardo Garcia de Enterria, in op. cit., pp. 63-4.
171 Konrad Hesse, in A força Normativa da Constituição, p. 19. Segundo o autor, “essa vontade de 
Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de 
uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. 
Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada
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que deve corresponder aos anseios de seu tempo -  ou seja, à natureza 
singular do presente, a força normativa da Constituição depende se sua 
práxis. Daí que, exige-se que todos os partícipes da vida constitucional 
partilhem da vontade de Constituição,172

Para CANOTILHO, essa perspectiva empírico-dogmática interessar-
nos-á porque os direitos fundamentais, para terem verdadeira força
normativa, obrigam a tomar em conta as suas condições de eficácia e o
modo como o legislador, juizes e administração os observam e aplicam nos1vários contextos práticos.

O mestre português, ao tratar da vinculação do legislador e direitos 
fundamentais, alerta que, o problema da violação de direitos prende-se 
também com a falta de prestações ’ e com a inércia normativa dos órgãos 
de direcção política. 174

Em obra recente, CANOTILHO ressalta que a vinculatividade 
normativo-constitucional dos direitos fundamentais sociais, impõe aos 
poderes públicos a realização destes direitos através de medidas políticas, 
legislativas e administrativas concretas e determinadas. 175 E continua:

“Embora não se possa, em geral, derivar directamente das normas 
consagradoras destes direitos prestações sociais (excepcionalidade de 
direitos originários a prestações), tão pouco a produção dos 
instrumentos normativo-concretizadores é deixada à livre 
disponibilidade do legislador. A natureza de norma-tarefa aponta 
para um verdadeiro dever do legislador de dar operacionalidade 
prática a estas imposições sob pena de inconstitucionalidade por 
omissão (CRP. Art. 283° ). Se o legislador não é inteiramente livre 
no cumprimento destas imposições, dispõe, contudo, de liberdade de 
conformação quer quanto às soluções normativas concretas quer 
quanto ao modo organizatório e gradualidade de concretizações.”

No mesmo sentido, acompanhando o entendimento de 
CANOTILHO, Vieira de Andrade, para quem, no âmbito dos direitos

pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação. Assenta-se também 
na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser 
eficaz sem o concurso da vontade humana. Essa vontade adquire e mantém sua vigência através de atos 
de vontade.” Já a função prospectiva da Constituição como transformadora do direito e em especial no 
caminho da igualdade nos direitos fundamentais ver em Romeu Felipe Bacellar Filho, in Princípios 
Constitucionais do Processo Administrativo Disciplinar, pp. 152-153.
172 Cfr. K. Hesse, in A Força Normativa ..., pp. 20-1.
173 J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional ..., p. 1121.
174 J.J. Gomes Canotilho, in Constituição Dirigente, ....p. 363
175 Idem, in Direito Constitucional..., p. 471.
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económicos, sociais e culturais, a vinculação do legislador não é absoluta 
nem sequer a sua actuação é determinada no essencial pela Constituição. 
Nesse campo, o legislador dispõe da sua liberdade de conformação e 
estabelece autonomamente a forma e a medida em que concretiza as 
imposições constitucionais respectivas. 176

Em resumo, conclui VIEIRA DE ANDRADE, “os preceitos 
relativos a direitos sociais contêm normas jurídicas vinculantes que 
impõem ao legislador a realização, pelo menos, do conteúdo mínimo 
das prestensões jurídicas ou garantias institucionais definidas na 
Constituição. O grau de vinculação do legislador é variável conforme 
o carácter mais ou menos determinado (determinável) da imposição 
constitucional respectiva, mas fica na generalidade dos casos para o 
legislador um espaço autónomo de concretização do conteúdo dos

177direitos.”

Já anotou INGO SARLET, que a problemática da vinculação dos 
poderes públicos ... aos direitos fundamentais encontra-se estreitamente 
ligada ao tema da eficácia e aplicabilidade, já  que a vinculatividade dos 
direitos fundamentais constitui precisamente uma das principais dimensões 
da eficácia. 178

Referiu-se aqui, que de acordo com GARCIA DE ENTERRIA, a Lei 
Fundamental de Bonn contém dispositivo que determina a 
vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais, qual seja, 
o art. 5 3 ,1, que declara:

“los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II dei 
presente Título vinculan a todos los poderes públicos”. E mais, 
precisamente, o artigo I, 3, determina que: “Los siguientes 
derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial a título de Derecho inmediatamente 
válido”. E ainda, o art. 9, 1, determina que todos os poderes 
públicos e todos os cidadãos “estão sujetos a la Constitución”, 
o que constitui um plus para la regulación constitucinal de los 
derechos fundamentales, plus que consiste, justamente, en que 
tal regulación tiene el carácter de Derecho directamente 
aplicable, sin necesidad dei intermedio de una Ley. 179 180

176 J. C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 249
177 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 306.
178 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., pp. 325-6.
179 E. Garcia de Enterria, in op. cit., pp. 72-3 (cif. Nota de rodapé n. 148)..
180 Também Ingo Sarlet, in A Eficácia ... p. 327: Ao art. 5o § I o , da Constituição de 
1988 é possível atribuir ... o mesmo sentido outorgado ao art. 18/1 da Constituição da
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Também no direito lusitano se parte do pressuposto de que o art. 
18/1 da CRP assume a função de reforçar o caráter vinculante das normas 
de direitos fundamentais, que ressalta o dever específico dos poderes 
públicos de respeitar e promover os direitos fundamentais -  como 
demonstra INGO SARLET, fulcrado na doutrina de J.C. VIEIRA DE 
ANDRADE. 181

Com efeito, é essa a compreensão que se vê em VIEIRA DE 
ANDRADE, que alinhando-se ao pensamento de DÜRING, entende que, 
no direito português, os preceitos constitucionais relativos aos direitos, 
liberdades e garantias vinculam as entidades públicas, deve ser entendido 
como um reforço do carácter obrigatório daqueles preceitos. Referindo a 
vinculação aos ‘agentes ’públicos e não apenas à actividade, sublinha-se a
existência de um dever específico de respeito e de promoção dos direitos

182fundamentais.

Prevê textualmente o artigo 18° /I da Constituição da República 
Portuguesa:

“Artigo 18°
(Força jurídica)
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 

liberdades e garantias são directamente aplicáveis e
r  183vinculam as entidades públicas e privadas

No entanto, como alerta INGO SARLET, de forma diversa do que 
enuncia o art. 18/1 da Constituição Portuguesa, que expressamente prevê 
a vinculação das entidades públicas e privadas aos direitos fundamentais, 
a nossa Lei Fundamental, neste particular, quedou silente na formulação 
do seu art. 5o, § I o , limitando-se a proclamar a imediata aplicabilidade 
das normas de direitos fundamentais. 184

República Portuguesa e ao art. I o , inc. III, da Lei Fundamental da Alemanha, o que, 
em última análise, significa -  de acordo com a lição de Jorge Miranda -  que cada ato 
(qualquer ato) dos poderes públicos deve tomar os direitos fundamentais como “baliza 
e referencial
181 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., p. 327.
182 J. C. Andrade Vieira, in op. cit., p. 264.
183 Constituição da República Portuguesa -  Edição organizada por J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira,
4 edição, Coimbra Editora, p. 18.
184 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., p. 326.
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Entretanto, como ressalta o mesmo autor, a essa omissão do 
Constituinte não significa que os poderes públicos não estejam vinculados 
pelos direitos fundamentais, isso por que, em nosso direito constitucional, o 
postulado da aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais 
(art. 5o, § I o , da CF) pode ser compreendido como um mandado de 
otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos poderes 
públicos a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, 
nos termos desta aplicabilidade, a maior eficácia possível m

Conclui o professor INGO SARLET lastreado em K. HESSE, que do 
efeito vinculante inerente ao art. 5o , § I o , da CF decorre, num sentido 
negativo, que os direitos fundamentais não se encontram na esfera de 
disponibilidade dos poderes públicos, ressaltando-se, contudo, que, numa 
acepção positiva, os órgãos estatais se encontram na obrigação de tudo 
fazer no sentido de realizar os direitos fundamentais. 186

Também nesse sentido, colhemos a lição de MEDINA 
GUERREIRO:

esta vinculación dei legislador a los derechos fundamentales no 
es unívoca, sino que se proyecta en una doble vertiente: es, en primer 
término, una vinculación negativa, por cuanto supone la prohibición 
de que el legislador autorice cualquier ingerencia de los poderes 
públicos que no esté constitucionalmente fundamentada; y, en 
segundo lugar, es asimismo una vinculación positiva, que se traduce 
en el mandato de lograr que los mismos desplieguen plenamente su 
eficacia.” 187

Ao tratar da vinculação das entidades públicas referida no n. 1 do art. 
18° da Constituição Portuguesa, no que respeita especificamente aos 
direitos sociais, VIEIRA DE ANDRADE assevera que a vinculação do 
legislador ocorre de maneira ainda maior e mais íntima, ficando o seu 
poder de livre escolha especialmente restringido ou limitado pela lei

185 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia... p. 326.
186 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., p. 327. E ainda, arrimado na lição de Canotilho, 
destaca a dupla dimensão da vinculação do legislador aos direitos fundamentais: 1) 
sentido negativo ou proibitivo, pela proibição da edição de atos legislativos contrários 
às normas de direitos fundamentais (normas de competência negativa); 2) acepção 
positiva, que implica um dever de conformação com os parâmetros fornecidos pelas 
normas de direitos fundamentais, impondo um dever de realização destes, atentando 
para a função de princípios informadores de toda a ordem jurídica que os direitos 
fundamentais possuem. Em Canotilho, ver: Direito Constitucional... p. 402.
187 Manuel Medina Guerreiro, in La Vinculación Negativa dei Legislador a los Derechos Fundamentales, 
p.4.
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fundamental, que se preocupa em acentuar particularmente a força  
jurídica vinculante dos direitos dos cidadãos mais intensamente ligados à 
sua dignidade de homens livres. 188

Mais espinhosa, segundo o autor:

“será a determinação de uma omissão inconstitucional por 
insuficiência ou incompleteza da legislação que se propõe regular a 
matéria que é o objecto da imposição. ... só há inconstitucionalidade 
e, portanto, censura jurídico-constitucional ao legislador na medida 
exacta em que o dever de legislar seja materialmente determinado 
(determinável). A possibilidade de verificação da 
inconstitucionalidade depende, pois, do grau de densidade da norma 
impositiva e, consequentemente, do grau de dependência 
(vinculação) do legislador em face da Constituição”.189

Perfilha-se a esse entendimento INGO SARLET, para quem:

“No âmbito da vinculação do legislador aos direitos fundamentais, há 
que atentar, ainda, para o problema da inconstitucionalidade por 
omissão, decorrente da inércia (total ou parcial) do legislador em 
face de uma imposição mais ou menos concreta (finalidade ou 
programa) contido nas normas de direitos fundamentais, ressaltando
se uma graduação da eficácia vinculativa de acordo com a densidade 
normativa e grau de concretude destas normas.” 190

Além da vinculação do legislador aos direitos fundamentais, 
especialmente no que respeita aos direitos sociais, que nos interessa nesta 
investigação, assume relevo também a vinculação da Administração 
Pública a eles.

É certo que também o Poder Executivo e todos os órgãos da 
Administração Pública encontram-se vinculados aos direitos sociais, em 
decorrência do princípio da máxima eficácia insculpido no art. 5o § Io . 
Sendo que, a vinculação aos direitos fundamentais significa que os órgãos 
administrativos devem executar apenas as leis que àqueles sejam 
conformes, bem como executar estas leis de forma constitucional, isto é, 
aplicando-as e interpretando-as em conformidade com os direitos 
fundamentais. 191 192

188 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., pp. 265-6.
189 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 305
190 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., p. 329.
191 Ingo W. Sarlet, in A  Eficácia ... p. 331.
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Tal princípio, que constitui, como visto, um reforço da eficácia 
vinculante dos direitos fundamentais, inclusive, dos direitos sociais, 
alcança não apenas cada pessoa jurídica de direito público, mas também 
as pessoas jurídicas de direito privado que, nas suas relações com os 
particulares, dispõem de atribuições de natureza pública, assim como 
pessoas jurídicas de direito público na sua atuação na esfera privada.193

Vieira de Andrade também sublinha a vinculação do poder 
administrativo aos direitos fundamentais, incluindo-se todos os órgãos da 
Administração do Estado e todas as entidades públicas que disponham de 
poder de imperium. Afirma ademais, a vinculação dos tribunais, que, 
enquanto órgãos do Estado estão submetidos à Constituição, devendo 
respeitar os direitos fundamentais, quer no processo, quer no conteúdo de 
suas decisões:

“Os tribunais, além de deverem respeitar a Constituição, têm uma 
especial responsabilidade que lhes advém da sua função (própria) de 
controle ou fiscalização da constitucionalidade das normas e demais 
actos do Estado. Quando se fala de aplicabilidade imediata dos 
preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias tem-se, por 
isso, em conta sobretudo o poder-dever dos juizes de não aplicarem, 
substituirem (pelos preceitos constitucionais) e interpretarem as 
normas inconstitucionais ou não totalmente conformes com a 
Constituição, ou de invalidarem os actos que ofendam esses 
preceitos, isto é, tem-se em conta sobretudo a sua justiciabilidade.”194

No que concerne à vinculação do poder judicial aos direitos 
fundamentais, ela se concretiza pela constitucionalização da organização 
dos tribunais e pelo procedimento judicial, e ainda, efetiva-se na medida da 
influência exercida pelo conteúdo material dos direitos fundamentais sobre 
os atos jurisdicionais.195

Nesse contexto, assume relevância a função exercida pelo Poder 
Judiciário do controle de constitucionalidade dos atos dos órgãos estatais, o

192 Nesse contexto, sublinha o autor à p. 334, que em se tratando de direitos sociais 
prestacionais, em regra contidos em normas de eficácia limitada, o efeito vinculante 
certamente será menor, na medida de grau de sua densidade normativa, entretanto, os 
órgãos administrativos obrigados a considerar, no âmbito se sua discricionariedade, as 
diretrizes materiais contidas nas normas de direitos fundamentais a prestações.
I9j Ingo W. Sarlet, in A Eficácia pp. 330-1.
194 J. C. Vieira de Andrade, in op. cit., pp. 266-268.
195 Neste sentido: J.J.Gomes Canotilho, in Direito Constitucional... p. 408 e também Ingo Sarlet, in A  
Eficácia... p. 334.
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que lhe confere o poder/dever de não aplicar os atos contrários à 
Constituição, de modo especial os ofensivos aos direitos fundamentais, 
inclusive declarando-lhes a inconstitucionalidade. Bem assim, é dever dos 
tribunais interpretarem e aplicarem as leis em conformidade com os 
direitos fundamentais e ainda, de colmatar eventuais lacunas à luz das 
normas de direitos fundamentais.196

No que pertine especificamente aos direitos sociais, tais
considerações são sempre relativizadas em face da diminuta densidade das 
normas constitucionais que os consagram, entretanto não afastam a eficácia 
vinculante dos direitos a prestações aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, que devem tomá-las, entretanto, como parâmetro na
concretização de tais direitos.

r

E de se sublinhar, ainda, que inobstante a ausência de sanção 
jurídica, também na função política ou governamental os órgãos do Estado 
obrigam-se à Constituição, devendo, portanto, os Chefes do Poder 
Executivo nos três níveis da administração pública, vetar e não promulgar

• • • 107

diplomas legais que violem os direitos fundamentais.

Na temática da vinculação dos poderes públicos aos direitos 
fundamentais, especialmente quanto a problemática dos direitos sociais, 
calha sempre a lição de CANOTILHO, que situando tais direitos em dois 
planos, contribui para uma melhor compreensão da questão:

“- No plano subjectivo: os direitos sociais,... consideram-se inseridos 
no espaço existencial do cidadão, independentemente da 
possibilidade da sua exequibilidade imediata;
- No plano objectivo: (1) em muitos casos, as normas consagradoras 
dos direitos fundamentais estabelecem imposições legiferantes, no 
sentido de o legislador actuar positivamente, criando as condições 
materiais e institucionais para o exercício desses direitos; (2) 
algumas das imposições constitucionais traduzem-se na vinculação

• 198do legislador a fornecer prestações aos cidadãos.”

Partindo de tal prisma, considerando especialmente a vinculação 
estatal ao fornecimento de prestações aos cidadãos, vale aqui a referência 
do autor ao direito à saúde, enquanto direito fundamental caracterizado por 
sua dupla dimensão -  objetiva e subjetiva:

196 Cfr. Ingo Sarlet, in A Eficácia ... p. 335.
197 Nesse sentido: J.C. Vieira de Andrade, in op. cit, p. 270.
198 J.J. Gomes Canotilho, in Constituição Dirigente ..., p. 367.
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“O reconhecimento, por exemplo, do direito à saúde, é diferente da 
imposição constitucional que exige a criação do Serviço Nacional de 
Saúde, destinado a fornecer prestações existenciais imanentes àquele 
direito. Como as prestações têm, igualmente, uma dimensão 
subjectiva e uma dimensão objectiva, considera-se que, em geral, 
esta prestação é o objecto imposto ao legislador através das 
imposições constitucionais. Todavia, como a pretensão não pode ser 
judicialmente exigida, não se enquadrando, pois, no modelo clássico 
de direito subjectivo, a doutrina tende a salientar apenas o dever 
objectivo da prestação pelos entes públicos e a minimizar o seu 
conteúdo subjectivo. Ainda aqui a caracterização material de um 
direito fundamental não tolera esta inversão de planos: os direitos à 
... saúde ... não deixam de ser direitos subjectivos pelo facto de não 
serem criadas as condições materiais e institucionais necessárias à 
fruição desses direitos.” 199

Convém aqui repisar a lição do mestre de Coimbra acerca da
vinculatividade normativo-constitucional dos direitos fundamentais sociais,
que impõe aos poderes públicos a realização destes direitos através de
medidas políticas, legislativas e administrativas concretas e determinadas. 
200

4 -  A dimensão econômica da proteção à saúde: a cláusula 
restritiva da “reserva do possível”

A possibilidade de reclamar do poder público a prestação fática (no 
caso presente a proteção da saúde) consagrada constitucionalmente é, 
certamente, a mais instigante e controvertida questão que tem dominado a 
cena em que se debate a dogmática constitucional atual, realidade que em 
nosso país toma dimensão especial, tendo em vista sua positivação no texto 
constitucional e de outra ponta, pelo envolvimento direto do assunto, no 
que respeita ao aspecto econômico, o sério impacto que provoca no 
orçamento público.

199 J.J. Gomes Canotilho, in Constituição Dirigente... p. 368. Apesar de salientar que a 
doutrina nega a exigibilidade judicial da pretensão, mais adiante, às pp. 369-370, o autor 
afirma textualmente, que “o grau de vinculatividade jurídico-constitucional dos direitos 
com dimensão programática não é menor do que o dos direitos-garantia, dotados de 
justiciabilidade autónoma”. E ainda, que “... a força dirigente dos direitos fundamentais 
justifica que se ultrapasse a degradação dos direitos sociais, económicos e culturais (na 
parte em que implicam direitos a prestações estaduais) em ‘simples direitos legais’”.
200 J.J. Gomes Canotilho in Direito Constitucional..., p. 471.
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Como é sabido, os direitos a prestações - ao contrário dos direitos de 
defesa que impõem ao Estado um dever de abstenção -  impõem ao Estado 
um dever de agir, no sentido de promover ou garantir as condições 
materiais ou jurídicas de gozo efectivo desses bens jurídicos 
fundamentais.201

Precisamente pelo fato de que os direitos fundamentais sociais 
exigirem prestações do Estado diretamente vinculadas à destinação, 
distribuição e redistribuição, bem como à criação de bens materiais, que 
sua dimensão econômica torna-se relevante. O caráter prestacional dos 
direitos sociais assume especial relevância no âmbito de sua eficácia e 
efetivação, significando que a efetiva realização das prestações 
reclamadas não é possível sem que se despenda algum recurso, 
dependendo, em última análise, da conjuntura econômica. 202

GILMAR MENDES aponta como peculiaridade das pretensões a 
prestações positivas, arrimado em KREBS, que elas estão voltadas mais 
para a conformação do futuro do que para a preservação do status quo. E 
dependem para sua satisfação de uma série de pressupostos de índole 
econômica, política e jurídica. Sendo, , certo que a sua efetivação está 
submetida, dentre outras condicionantes, à reserva do financeiramente 
possível ... . Assim, prossegue o autor, consoante já  reconheceu a Corte 
Constitucional alemã no julgamento acerca de vagas nas universidades: 
pretensões destinadas a criar os pressupostos necessários para o exercício 
de determinado direito estão submetidos à reserva do possível. 203

A reserva do possível constitui limite fático e jurídico à efetivação 
dos direitos sociais, comportando, portanto, duas faces : por um lado o 
Estado possui uma capacidade limitada de recursos materiais disponíveis, e 
por outro lado, deve ter a capacidade jurídica de dispor dos recursos 
existentes. Daí que a reserva do possível, de acordo com INGO SARLET, 
podendo ser compreendida em sentido amplo, abrange tanto a 
possibilidade, quanto o poder de disposição por parte do destinatário da

204norma.

201 Cfr. J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 192.
202 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... pp. 263-4.
203 Gilmar Ferreira Mendes in op. cit. pp. 43-4.
204 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... pp. 264-5. Segundo o autor, arrimado nas posições de José 
Reinaldo Lima Lopes e Gilmar Ferreira M endes, a problemática da efetiva disponibilidade do 
objeto do direito social centra-se no fato de que o destinatário da norma de direito fundamental 
social prestacional encontra-se na dependência da real existência dos m eios para cumprir a 
prestação reclamada.
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Para além da existência dos meios materiais efetivos e do poder de 
sua disposição, a pretensão deve ser razoável, segundo infere-se do 
entendimento esposado pela decisão da Corte Constitucional Federal 
Alemã no acima referido caso numerus clausus, de acesso ao ensino 
superior, no sentido de que a prestação reclamada deve corresponder ao 
que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, 
mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de disposição, 
não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha 
nos limites do razoável. 205

O que constitui o razoável numa pretensão que reclama prestação 
material, está diretamente relacionado à afetação material dos recursos206, 
o que requer uma opção, que em derradeira análise cabe ao legislador, já 
que a realização dos direitos fundamentais, nesse contexto, apresenta-se 
como um problema de competência constitucional, como se vê 
CANOTILHO: ao legislador compete, dentro das reservas orçamentais, 
dos planos económicos e financeiros, das condições sociais e económicas 
do país, garantir as ‘prestações ’ integradoras dos direitos sociais,

*  207económicos e culturais.

De acordo com VIEIRA DE ANDRADE, a opção quanto à 
repartição dos recursos materiais, revela-se extremamente articulada e 
complexa, já  que a escassez dos recursos disponíveis está intimamente 
ligada às variações no desenvolvimento económico e social, tornando, por
isso, a escolha dependente de um sistema global em que pesam todas as

208coordenadas que condicionam esse desenvolvimento.

E certo para o constitucionalista português, que a Constituição não 
contém a resposta para tal opção, já que os direitos a prestações materiais 
do Estado correspondem a fins políticos de realização gradual ou que são 
direitos ‘sob reserva do possível\ a Constituição não pode dizer qual o

205 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia p. 265.
206 Cfr. J.C. Vieira Andrade, in op. c it ., pp. 200-1 :a escassez dos recursos à disposição (material 
e jurídica) do Estado para satisfazer as necessidades económ icas, sociais e culturais de todos os 
cidadãos é um dado da experiência, pelo que não está em causa a mera repartição desses 
recursos segundo um princípio de igualdade, mas sim uma verdadeira opção quanto à respectiva  
afectação material.
207 J.J. Gom es Canotilho, in Constituição Dirigente ... p. 369. Entretanto, o m esm o autor na obra 
Direito Constitucional ... p.439, refuta a construção dogmática da reserva do possível enquanto 
tradutora de uma idéia de que os direitos sociais só possam existir quanto e enquanto existir 
dinheiro nos cofres públicos: um direito  so c ia l sob ‘reserva  dos cofres cheios ’ eqüivale, na  
prá tica , a  nenhum a vinculação  ju ríd ica .
208 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit. p. 201.
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conteúdo exacto da prestação, como há-de processar-se a respectiva 
atribuição e sob que condições ou pressupostos. 209

Com isso, para VIEIRA DE ANDRADE, as opções que permitirão 
definir o conteúdo dos direitos dos cidadãos a prestações do Estado têm de 
caber, portanto, a um poder constituinte. E assevera:

“Não certamente ao juiz, na sua função aplicadora, sob a cobertura 
de uma interpretação, mas sim ao órgão (ou conjunto de órgãos) 
competente para a definição das linhas gerais das políticas 
económicas, sociais e culturais ou responsável pela sua 
implementação. Isto é, em primeira linha, ao legislador. O conteúdo 
dos direitos de prestações é, portanto, em última análise, determinado 
pelas disposições do legislador ordinário, actuando por delegação 
constitucional. A ele se dirigem as directivas constitucionais a 
propósito de cada um dos direitos a prestações.”210

Se por um lado ao deixar à competência do legislador ordinário a 
opção quanto à escolha e direcionamento da destinação dos recursos 
materiais no que respeita aos direitos sociais, pode-se incorrer no risco de 
sua não-concretização pela escassez dos recursos (reserva dos cofres 
cheios, como denomina CANOTILHO) arrimado na “reserva do 
financeiramente possível, por outro lado, estar-se-á sujeito a uma omissão 
constitucional pelo “non facere” do legislador (como designa VIEIRA DE 
ANDRADE); também outorgá-la ao Poder Executivo concedendo-lhe a 
potestade de acrescer a cada direito social a cláusula si voluero, alijando a

911questão de qualquer controle jurisdicional (GUSTAVO AMARAL ) 
acobertado pelo poder discricionário da administração pública, merece 
cautela.

Gustavo Amaral, entende que se trata de uma opção política 
preferencialmente dos Poderes Legislativo e Executivo, cabendo ao 
Judiciário o controle da razoabilidade, sendo frontalmente contrário a que:

“as prestações positivas possam, sempre e sempre, ser reivindicáveis, 
pouco importando as conseqüências financeiras e eventuais 
impossibilidades do Erário é divorciar tais pretensões de qualquer

209 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 201.
210 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., pp. 201-2. O autor, à p. 206, alerta que: o leg islador não  
p o d e  d ec id ir  se  ac tua  ou não. É -lhe p ro ib id o  o ‘non  fa c e r e ’. Se ele não  em itir as m edidas  
necessárias p a ra  tornar exequíveis as norm as rela tivas aos d ireitos sociais, p o d e rá  incorrer em  
in co n stitu c io n a lid a d ep o r om issão  ... .
211 Gustavo Amaral, “Interpretação dos Direitos Fundamentais e o Conflito entre Poderes”, in Teoria dos 
Direitos Fundamentais, pp. 112.
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fundamento de justiça, seja porque a falta de recursos provocará 
discriminações arbitrárias sobre quem receberá a utilidade concreta e 
quem não receberá ... e, ainda, desequilíbrio entre as pretensões 
voltadas para a utilidade em debate e as pretensões arrecadatórias e, 
ainda, com anseios difusos, voltados para um estado de equilíbrio 
social, incompatível com a total desestabilização das finanças 
públicas.” 212

Embora afigure-se forçoso reconhecer a seriedade dos argumentos 
que refletem a preocupação em preservar no debate a questão orçamentária, 
a relevância dos direitos sociais fundamentais, como o direito à saúde, 
coloca em destaque a garantia do próprio direito à vida.

Nesse contexto, sobressai a lição de INGO SARLET:

“Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de 
um direito à saúde, venham a opor -  além da já clássica alegação de 
que o direito à saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais em 
geral) foi positivado como norma de eficácia limitada -  os habituais 
argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos 
judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos 
públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda 
mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior 
da vida humana. ... Cumpre relembrar, ... que a denegação dos 
serviços essenciais de saúde acaba -  como sói acontecer -  por se 
equiparar à aplicação de uma pena de morte, sem crime, sem 
qualquer processo e, na maioria dos casos, sem possibilidade de 
defesa, isto sem falar na virtual ausência de responsabilização dos

* 213algozes, abrigados pelo anonimato dos poderes públicos.”

5 -  A proibição do retrocesso social

A proibição de retrocesso é uma construção doutrinária que visa 
impedir o legislador de abolir determinadas posições jurídicas por ele

■ r . . 7  214propno criadas.

212 Gustavo Amaral, in op. cit., pp. 113-4.
213 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., pp. 302-3.
214 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ..., p. 275.
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Na lição de CANOTILHO, a proibição de retrocesso social decorre 
do princípio da democracia econômica e social, significando que, os 
direitos sociais e econômicos, uma vez obtido um determinado grau de 
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 
institucional e um direito subjectivo. Segundo o constitucionalista lusitano, 
o princípio da proibição do retrocesso social pode ser assim formulado:

“o núcleo essencial dos direitos sociais já  realizado e efectivado 
através de medidas legislativas (‘lei da segurança social’, ‘lei do 
subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar- 
se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer 
medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas 
alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa 
‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura a simples desse núcleo 
essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-

• O 1 C
reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já  realizado.”

O princípio da proibição do retrocesso social tem, portanto, lugar no 
que a doutrina denomina de direitos derivados a prestações, ou seja, no 
direito social já  concretizado por meio da legislação integradora. Assim, à 
medida que o Estado vai concretizando as suas responsabilidades no 
sentido de assegurar prestações existenciais ... resulta, de forma imediata 
aos cidadãos: (1) o direito de igual acesso, obtenção e utilização de todas 
as instituições públicas ciadas pelos poderes públicos (... igual acesso aos 
serviços de saúde); (2) o direito de igual quota-parte (participação) nas 
prestações fornecidas por estes serviços ou instituições à comunidade... 216

Com base na doutrina de J.P.MÜLLER, o mestre de Coimbra alude à 
função de “guarda de flanco” que os direitos derivados a prestações passam 
a desempenhar, garantindo o grau de concretização já obtido 
legislativamente, impedindo, com isso, que os poderes públicos possam 
eliminar o núcleo essencial dos direitos já  realizados, sem compensação ou

• 217alternativa.

215 J.J. Gomes Canotilho, in Direito C on stitu c ion a lp p . 320-1.
216 Idem, ibidem, pp. 436-437.
217 J.J. Gomes Canotilho, in Direito Constitucional ...,p. 437. O autor comenta importante decisão  
judicial -  acórdão do TC n. 39/84, que declarou inconstitucional o DL n. 254/82 que revogara 
grande parte da L n. 56/79, de 15/79, criadora do Serviço N acional de Saúde, onde se consignou  
que: “a partir do momento em que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas 
constitucionalm ente impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste 
deixa de consistir (ou deixa de consistir apenas) numa obrigação positiva, para se transformar 
ou passar também a ser uma obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a actuar para 
dar satisfação ao direito social, passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização 
dada ao direito social”.

81



Em estudo realizado em conjunto VITAL MOREIRA e 
CANOTILHO, anotam que, os direitos sociais implicam em maior ou 
menor medida, prestações pecuniárias, implicando em despesas (ex. direito 
à saúde), o que condiciona sua realização a um dado volume de recursos, 
ou seja, sob reserva das disponibilidades da colectividade. E que, alguns 
efeitos jurídicos decorrem decorrem das normas constitucionais 
consagradoras dos direitos sociais, tais como a interpretação das normas 
legais conforme com elas (mais extensiva possível)', a inconstitucionalidade 
por omissão, ante a inércia do Estado em cumprir a obrigação 
constitucional; e sobretudo, a inconstitucionalidade das normas legais que 
realizem os direitos sociais em termos diferentes do previsto 
constitucionalmente ou que contrariem a realização legal anteriormente91 8atingida.

Assim, de acordo com os renomados publicistas lusitanos, as normas 
constitucionais que reconhecem direitos económicos, sociais e culturais de 
carácter positivo têm pelo menos uma função de garantia da satisfação 
adquirida por esses direitos, implicando uma ‘proibição de retrocesso’, 
visto que, uma vez dada satisfação ao direito, este ‘transforma-se ’, nessa 
medida, em ‘direito negativo ’ ou direito de defesa, isto é, num direito a que 
o Estado se abstenha de atentar contra ele.219

Posicionando-se contrariamente ao reconhecimento da incidência do 
princípio da proibição do retrocesso aos direitos sociais, em face da 
autonomia da função legislativa (liberdade constitutiva e auto- 
revisibilidade), Vieira de Andrade admite entretanto que, os preceitos 
constitucionais relativos aos direitos económicos, sociais e culturais hão-
de implicar uma certa garantia de estabilidade das situações ou posições

f 220 jurídicas criadas pelo legislador ao concretizar as normas respectivas.

Comungando tanto das posições de CANOTILHO (em face do 
princípio da proibição do retrocesso os direitos fundamentais sociais 
prestacionais legislativamente concretizados assumem a condição de 
verdadeiros direitos de defesa, na medida em que justificam o recurso à 
proteção judicial contra os atos dos poderes públicos que tenham por 
objetivo sua redução ou mesmo sua destruição) e também de VIEIRA DE

218 J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira in Fundamentos da Constituição, pp. 130-1.
219 Idem, ibidem, p. 131.
220 J.C. Vieira de Andrade, in op. cit., p. 308. Para o autor, tal garantia abrange um mínimo, que 
reside na proibição de pura e simplesmente destruir essas situações ou posições, aliada à 
circunstância de se tornarem mais visíveis eventuais violações dos preceitos constitucionais 
(incluindo o princípio da igualdade), diminuindo assim a liberdade de conformação e a 
possibilidade de arbítrio legislativo. Epoderá atingir um máximo, quando essas concretizações 
legais devam ser consideradas materialmente constitucionais.
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ANDRADE (a proibição do retrocesso não pode ser regra geral sob pena 
de colocar seriamente em risco a autonomia da função legiferante e ainda, 
outorgaria eficácia mais reforçada aos direitos sociais que a atribuída aos 
direitos de defesa em gera l), INGO SARLET conclui que a proibição de 
retrocesso assume feições de verdadeiro princípio constitucional implícito, 
que pode ser reconduzido tanto ao princípio do Estado de Direito (no 
âmbito da proteção da confiança e da estabilidade das relações jurídicas), 
quanto ao princípio do Estado social, na condição de garantia da 
manutenção dos graus mínimos de segurança social alcançados. 221

E arremata INGO SARLET:

“Em se levando em conta que o postulado da proibição do retrocesso 
social, por não ter caráter de regra geral e absoluta, mas, sim, de 
princípio, não admite solução baseada na lógica do tudo ou nada, 
aceitando determinadas reduções no âmbito das conquistas sociais ao 
nível infraconstitucional, encontra-se vedada, por evidente, sua 
supressão pura e simples. Por outro lado, não se poderá 
desconsiderar que estas restrições não poderão, em hipótese alguma, 
ferir o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais 
legislativamente concretizados, além da necessidade de se situarem
sempre dentro dos limites fixados pelo princípio da

• • 222 proporcionalidade.”

221 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia p. 375.



CAPÍTULO IV - A JURISPRUDÊNCIA DO 
DIREITO À SAÚDE



A fundamentação de alguns julgados e a posição atual das Cortes
Superiores acerca do direito à saúde na CF/88

Optou-se, no presente capítulo, por analisar alguns julgados, que em 
anexo (I) estão transcritos na íntegra, sendo sete (07) acórdãos prolatados 
pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em ações 
mandamentais, em apelação cível e em recurso ex officio, em que, ora 
concedeu-se a segurança impetrada com fundamento no direito subjetivo 
individual decorrente das normas constitucionais insculpidas nos artigos 6o 
e 196 da Carta Federal, que asseguram o direito à saúde e impõem ao Poder 
Público um dever político-constitucional impostergável, que se 
negligenciado, em última ratio, afronta a proteção do direito à vida, 
garantido constitucionalmente (Ac. N. 3316, I Gr. CC, Mand. Seg. 
0075175-3); ora denega-se o writ por não se vislumbrar ofensa a direito 
líquido e certo, ante a ausência do preenchimento de requisitos de ordem 
técnica impostos pela legislação que criou o SUS -  Serviço Único de Saúde 
(Lei Orgânica da Saúde) e por decretos e regulamentos que orientam o 
procedimento e atendimento ao serviço de saúde pública, evidenciando a 
necessidade da intermediação legiferante e conseqüente observação das 
prescrições decorrentes da interpositio legislatoris (Mand. Seg. ns. 69.321
8, 74.853-8, 70.086-1, 71.381-5 e correspondentes acórdãos ns. 457-III 
Gr.CC, 3199-11 Gr.CC, 518-III Gr.CC e 3213-11 G r.C C).

Consignou-se, também, voto divergente da maioria do Tribunal de 
Justiça do Paraná, reunida em órgão julgador de Grupo de Câmaras, no 
sentido de, embora reconhecendo o direito à saúde como direito social 
prestacional, e portanto, direito subjetivo individual a prestações materiais, 
opor-se à sua vinculatividade as limitações impostas pela cláusula restritiva 
da “reserva do financeiramente possível” (Mand. Seg. n. 75.175-3).

Em seguida, põe-se em destaque posicionamentos do Superior 
Tribunal de Justiça (anexo II). Um mais antigo, entendendo o preceito 
plasmado no arts. 196, CF, como norma meramente programática, de 
eficácia limitada, carente de integração legislativa e por conseguinte, 
negando à saúde o direito subjetivo público oponível ao Estado, repelindo 
com isso, sua exigibilidade judicial (ROMS n. 6564/RS). Observa-se, 
entretanto, que os pronunciamentos são todos convergentes no sentido de 
entender ilegais exigências dos Poderes Públicos ao cumprimento de 
formalidades burocráticas que impeçam a proteção dos direitos 
fundamentais à vida (art. 5o , caput, CF/88) e à saúde (arts. 6o e 196, 
CF/88), com fundamento ainda no Estado Democrático e nos princípios 
informadores do ordenamento jurídico, que em derradeira análise
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conduzem à decisão pela proteção da vida e das necessidades básicas do 
cidadão, em face do princípio da dignidade humana(RQC.MS n.
11.183/PR).

Por derradeiro, consignam-se decisões do Supremo Tribunal Federal 
(anexo III), que evidenciam a orientação da excelsa Corte em acolher o 
direito à saúde como direito público subjetivo, e portanto, direito 
fundamental social insculpido no catálogo constitucional, além de 
representar conseqüência constitucional indissociável do direito à vida, 
sublinhando que a interpretação da norma programática não pode 
transformá-la em promessa constitucional inconseqüente (AGRRE n. 
271286/RS).

O primeiro acórdão reproduzido no anexo I foi prolatado no 
Mandado de Segurança n. 69.321-8, pelo III Grupo de Câmaras Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido denegada a segurança, por 
maioria de votos, sob o entendimento de que os impetrantes, por não 
estarem cadastrados no Serviço Único de Saúde (SUS), e tendo sido 
atendidos pela rede privada de saúde -  sem a avaliação, portanto de 
médicos integrantes da rede pública -  não podem exigir que o Estado lhes 
forneça os medicamentos necessários para o tratamento médico, já que a 
administração pública está sujeita ao princípio da legalidade de seus atos. 
Em face de tal princípio, a distribuição de medicamentos não pode ser feita 
de maneira indiscriminada, devendo submeter-se aos ditames da Lei 
Orgânica da Saúde e suas regulamentações, que definem critérios técnicos, 
inclusive, que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos parta de 
profissionais da área de saúde pública.

No caso sob comento, a dispensação do medicamento exigido no 
writ não poderia efetivar-se, também, por não estar incluído em Portaria do 
Ministério da Saúde, o que, aliado à inexistência de avaliação diagnostica 
pela rede pública, inviabilizaria o fornecimento do medicamento solicitado.

Assim, o fundamento do acórdão ressalta que a norma insculpida no 
art. 196, CF, deve ser interpretada sistematicamente, em harmonia com as 
demais disposições constitucionais referentes à matéria, em especial os 
artigos 197 a 200, CF, sendo que todos convergem para que a saúde, 
enquanto direito de todos e dever do Estado, deve ser garantida mediante 
políticas sociais e econômicas, portanto, dentro de um ordenamento legal, 
dependendo as ações e serviços de saúde de regulamentação, fiscalização e 
controle, nos termos da lei. Com isso, estar-se-ia homenageando o princípio 
constitucional da igualdade, especialmente o acesso universal igualitário à
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saúde insculpido no art. 196, CF e reproduzido no art. 7o, da Lei n. 
8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde).

No acórdão prolatado no Mandado de Segurança n. 74.853-8, pelo II 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná, entendeu-se 
que não é abusiva ou ilegal a exigência da autoridade impetrada para que a 
paciente/impetrante apresente-se para avaliação diagnostica pela rede 
pública de saúde. Isto porque, somente a realização de exames clínicos 
atualizados, pelo serviço público de saúde, poderia fornecer os parâmetros 
científicos de validade de utilização do meio terapêutico, com o que, ter-se- 
ia segurança na dispensação do medicamento para o tratamento da 
enfermidade.

A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 70.086-1, pelo III 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná, também não 
vislumbrou qualquer ofensa a direito líquido e certo do impetrante, pela 
recusa de fornecimento de medicamento pela autoridade pública de saúde 
impetrada. Baseou-se na recusa do impetrante ao tratamento clínico 
oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o que evidenciou possuir 
condições econômicas para tratamento particular, não justificando a 
pretensão ao recebimento da medicação pelo ente estatal, em detrimento 
daqueles que são necessitados e sujeitam-se ao SUS, eis que implicaria em 
desrespeito ao princípio da igualdade, inclusive de tratamento de saúde.

No Mandado de Segurança n. 71.381-5, o acórdão emitido pelo II 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná, fundamentou- 
se no princípio da legalidade dos atos públicos e no poder discricionário da 
administração pública, que teria sob sua escolha a prescrição da medicação 
mais adequada ao tratamento da enfermidade do impetrante, desde que ele 
se submetesse à avaliação e diagnóstico dos profissionais da rede pública 
de saúde. A não-realização de exames clínicos pelo SUS impede o controle 
pelo poder público acerca da terapêutica mais adequada, e evidencia a 
ausência de requisitos essenciais para a concessão da segurança, ante a 
inexistência de ato arbitrário ou ilegal a ser amparado pela via heróica.

A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 75.175-3, pelo I 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de justiça do Paraná, discrepou do 
entendimento até então esposado pelos demais, concedendo a segurança 
impetrada, com fundamento nos dispositivos constitucionais que garantem 
o direito à vida. O acórdão está assim ementado: A negativa de 
fornecimento do medicamento indicado para o tratamento da doença do 
impetrante, afronta a proteção do direito à vida, direito subjetivo 
inalienável, garantido pela Carta Magna.
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A concessão da segurança impetrada fundamenta-se na necessidade 
de tratamento inadiável do impetrante, essencial à preservação de sua vida, 
o que constitui dever impostergável do Estado em assegurar o direito à 
saúde inscrito nos artigos 6o e 196 da Constituição da República, inclusive 
com a obrigação de fornecer os medicamentos capazes de evitar-lhe a 
morte. Negar o fornecimento da medicação necessitada seria negar vigência 
ao direito subjetivo inalienável à vida, insculpido no art. 5o, caput, da Carta 
Federal.

Privilegiou-se na decisão comentada, a interpretação teleológica da 
lei, bem como, o cumprimento do dever político-constitucional que se 
impõe ao poder público, em todas as dimensões da organização federativa, 
de assegurar a todos, indistintamente, a proteção à saúde, além de 
homenagear o imperativo da solidariedade humana (que, aliás, constitui um 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consoante o 
art. 3o, I, CF -  construir uma sociedade livre, justa e solidária).

Baseou-se, ainda, o citado julgamento, no precedente jurisprudencial 
consubstanciado no acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 
63.893-5, pelo II Grupo de Câmaras Cíveis do TJ/PR.

O julgamento deu-se por maioria de votos, e na declaração do voto 
vencido, embora reconhecendo-se tratar-se a saúde de direito fundamental 
inscrito nos arts. 6o e 196, CF, o reconhecimento desse direito não importa 
em imposição absoluta ao poder público quanto à forma de sua efetivação. 
De tal sorte, que, embora tratando-se de direito dotado de vinculatividade, 
no sentido de obrigar o Estado à realização da prestação material 
assegurada constitucionalmente, incidem as limitações impostas pela 
denominada “reserva do possível”. Assim, cabe ao Poder Judiciário 
respeitar o planejamento de política econômica e social do Estado, sendo 
que, a distribuição de medicamentos é fundada nas possibilidades 
financeiras do ente estatal, e submetidas a critérios técnicos estabelecidos 
por um programa pré-estabelecido, dependentes de política própria de 
planejamento, aquisição e distribuição.

Na Apelação Cível no. 82.083-1, a 2 Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná entendeu, que o fornecimento de medicamento é direito 
do cidadão e dever do Estado, com fulcro nos arts. 196, da Constituição 
Federal e 169, da Constituição do Estado do Paraná. Estando assim 
ementado o acórdão: A saúde é direito social do cidadão de dever do 
Estado que deve assegurá-la, inclusive, com o fornecimento dos 
medicamentos necessários ao combate das doenças.
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Fundamenta-se o julgado, na impossibilidade de interpretação 
restritiva dos artigos 196, CF e 167, CE, para tolher o direito à saúde, bem 
da maior importância para o ser humano e que não pode ser olvidado pelo 
Estado, cujo dever de prestar assistência à saúde de quem dela necessitar 
emana límpida da Constituição Federal.

E mais, que as imposições legais e técnicas para requerer 
medicamento do SUS não prevalece diante da situação fática, que exige 
rapidez na atuação estatal, e em face dos comandos constitucionais que 
asseguram o direito à saúde e à vida, que não podem ser amesquinhados 
por questões de ordem técnica.

A exigência de diagnóstico pela rede pública de saúde para o 
fornecimento de medicamentos para o tratamento da doença não se 
sobrepõe ao direito à proteção da saúde constitucionalmente garantido. O 
dever estatal deflui diretamente do mandamento constitucional, não 
podendo ser obstado por Portarias ministeriais meramente autorizadoras da 
compra de medicamentos.

Igualmente, fundamenta-se em precedente jurisprudencial 
consignado no Mandado de Segurança n. 63.893-5-II Grupo de Câmaras 
Cíveis do TJ/PR, acórdão n. 3.030, Relator Desembargador ÂNGELO 
Z ATT AR.

No acórdão prolatado em sede de Reexame Necessário n. 96.886-1, a
a # #

2 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná entendeu haver direito 
líquido e certo ao fornecimento de medicamento a pessoa carente e 
portadora de moléstia grave, sob exegese dos artigos 6o e 196, da 
Constituição da República.

Fundou-se em decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que 
fixou entendimento de que a pessoa carente faz jus à percepção gratuita de 
medicamentos, no RMS 11.183-PR, assim ementado: “Pelas
particularidades do caso, interpreta-se a lei de forma mais humana e 
teleológica, em que princípio de ordem ética-jurídica conduzam ao único 
desfecho justo: a preservação da vida. Sem razão alguma a discussão a 
respeito de serem ou não programáticas as regras dos arts. 6o e 196 da 
CF”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, inicialmente orientou-se por 
atribuir ao direito à saúde o caráter de norma meramente programática, que 
não confere direito subjetivo próprio. E o que se depreende do julgamento 
proferido no Recurso em Mandado de Segurança n. 6.564/RS, em que se
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ressaltou que o direito à saúde protege um direito geral, não conferindo ao 
seu beneficiário o poder de exigir sua satisfação pela via mandamental, 
ante a inexistência de direito líquido e certo. Entendeu tratarem-se as 
normas prescritas nos arts. 195, 196, 204 e 227 da Constituição Federal, de 
eficácia limitada, sem força suficiente para desenvolver-se integralmente, 
só podendo incidir plenamente sobre os interesses tutelados, mediante 
legislação integrativa. Tendo sido ainda consignado, que no sistema 
jurídico pátrio, a nenhum órgão ou autoridade é permitido realizar 
despesas sem a devida previsão orçamentária, sob pena de incorrer no 
desvio de verbas.

Já no Recurso em Mandado de Segurança n. 11.183/PR, observa-se 
radical mudança de orientação, partindo da proteção dos direitos 
fundamentais -  direito à vida (art. 5o , caput, CF/88) e direito à saúde (arts. 
6o e 196, CF/88), para entender ilegal a exigência da autoridade coatora ao 
cumprimento de formalidade burocrática.

Ressalta a prevalência do princípio democrático sobre formalidades 
técnicas para a dispensação de medicamentos que visem à recuperação do 
paciente enfermo, como garantia do bem maior que é a vida.

Entende ser dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, 
indistintamente, o direito fundamental à saúde consagrado 
constitucionalmente e despicienda a discussão a respeito de serem as 
normas insculpidas nos artigos 6o e 196, CF, programáticas ou de eficácia 
imediata, em face da garantia constitucional do direito à saúde, à vida e à 
dignidade humana.

No Recurso Especial n. 57.608/RS, o egrégio Superior Tribunal de 
Justiça garantiu a importação de medicamento pelo Estado para o 
tratamento de doença rara do paciente/impetrante da segurança.

No julgamento do Recurso Especial n. 89.612/RS, a mesma Corte 
Superior garantiu a internação e tratamento diferenciados a paciente 
integrado ao SUS -  Sistema Único de Saúde, mediante o pagamento das 
despesas excedentes ao internamento simples, já que não há ônus para o 
poder público.

Por derradeiro, ao julgar o Recurso Especial n. 249026/PR, o 
Superior Tribunal de Justiça assegurou o levantamento do FGTS -  Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, para tratamento de portador do vírus 
HIV, inobstante a moléstia não se encontrar elencada no artigo 2o, XI, da 
Lei n. 8.036/90, em face do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, e
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considerando o caráter social do Fundo, que visa assegurar ao trabalhador o 
atendimento de suas necessidades básicas.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental 
em Recurso Extraordinário n. 27186/RS, consignou que o direito à saúde 
representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida, 
reconhecendo o direito à saúde como direito público subjetivo, e 
conferindo ao portador do vírus HIV o acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica e médico-hospitalar públicas.

Sublinhou, que a censurável omissão do poder público ao problema 
da saúde da população constitui grave comportamento inconstitucional. E 
que, a interpretação da norma programática não pode transformá-la em 
promessa constitucional inconseqüente. E finalmente, que o 
reconhecimento judicial da validade de programas de distribuição de 
medicamentos a pessoas carentes dá efetividade aos arts. 5o, caput, e 196 
da Carta Federal e homenageia o direito à saúde, o direito à vida e ressalta 
a essencial dignidade humana.

No Recurso Extraordinário n. 226835/RS, a excelsa Corte, com 
fundamento no artigo 196 da Carta Magna, garantiu a internação hospitalar 
na modalidade “diferença de classe” a paciente, em face das condições 
pessoais que necessitavam de quarto privativo, mediante pagamento da 
diferença de custo dos serviços médico-hospitalares, afastando a limitação 
de Resolução do extinto INAMPS, que vedava a complementaridade a 
qualquer título, por refugir ao âmbito do apelo excepcional o exame de sua 
legalidade, e consignando a inocorrência de quebra do princípio isonômico, 
pelo atendimento diferenciado, que além de não ampliar o direito à saúde 
previsto na Carta, não acarreta ônus extra ao sistema público de saúde.
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CONCLUSÕES

1 - A dogmática constitucional contemporânea classifica os direitos 
fundamentais em dois grandes grupos: os direitos fundamentais na 
condição de direitos de defesa e os direitos fundamentais como direitos a 
prestações -  de natureza fática e jurídica. Os direitos fundamentais 
prestacionais, por sua vez, dividem-se em direitos a prestações em sentido 
amplo -  direitos de proteção e direitos à participação na organização e 
procedimento -  e os direitos a prestações em sentido estrito, ou direitos 
fundamentais sociais (direitos a prestações materiais sociais).223

2 -  Os direitos fundamentais de defesa são próprios do Estado 
Liberal de Direito e exigem uma abstenção estatal, ou seja, sua não 
intervenção na esfera dos direitos de liberdade dos cidadãos; e os direitos 
fundamentais de ação ou a prestações exigem ações dos poderes públicos, 
consistentes em prestações fáticas ou jurídicas e são direitos próprios do 
Estado de Direito Democrático e Social.

3 -  Inobstante a divisão dos direitos fundamentais em direitos de 
defesa, de omissão estatal (liberdade abstrata) e os direitos fundamentais 
prestacionais, que impõem a atuação estatal, afim de se assegurar a 
igualdade de condições ao livre desenvolvimento da personalidade humana 
(liberdade real), há uma nítida interpenetração dos direitos fundamentais. 
Nesse sentido, a lição de KONRAD HESSE:

“Como direitos do homem e do cidadão, os direitos fundamentais 
são, uma vez, direitos de defesa contra os poderes estatais. Eles 
tornam possível ao particular defender-se contra prejuízos não 
autorizados em seu status jurídico-constitucional pelos poderes 
estatais no caminho do direito. Em uma ordem liberal constitucional 
são necessários tais direitos de defesa, porque também a democracia 
é domínio de pessoas sobre pessoas, que está sujeito às tentações do 
abuso de poder, e porque poderes estatais, também no estado de

• • • • • 224direito, podem fazer injustiça.”

4 -  Os direitos fundamentais são a um só tempo direito objetivo e 
direito subjetivo, detendo, portanto, duplo caráter. São direitos subjetivos 
por que garantem um direito individual e impõem um dever estatal de

223 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 170.
224 Konrad Hesse, in Elementos de Direito C o n s t itu c io n a lp. 235.
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assegurar tal direito. São direitos objetivos por que integram o ordenamento 
jurídico objetivo da coletividade. Ou, como ensina HESSE:

“Por um lado eles são direitos subjetivos, direito do particular, e 
precisamente, não só nos direitos do homem e do cidadão no 
sentido restrito ..., mas também lá onde eles, simultaneamente, 
garantem um instituto jurídico ou a liberdade de um âmbito de vida 
.... Por outro, eles são elementos fundamentais da ordem objetiva 
da coletividade. Isso é reconhecido para garantias, que não contêm, 
em primeiro lugar, direito individuais, ou que em absoluto, 
garantem direitos individuais, não obstante estão, porém, 
incorporadas no catálogo de direitos fundamentais da 
Constituição.” 225

5 -  Os direitos prestacionais ou direitos a ações positivas do Estado, 
compreendem as prestações em sentido amplo - os direitos à proteção e os 
direitos à organização e procedimento -, e os direitos a prestação em 
sentido estrito ou propriamente os direitos fundamentais sociais.

6 - Aos direitos a prestações correspondem, portanto, posições 
jurídicas fundamentais distintas, conforme o seu objeto, podendo-se 
classificá-los em direitos a prestações jurídicas ou normativas e direitos a 
prestações fáticas ou materiais. Com isso, os direitos prestacionais não se 
restringem a prestações materiais, mas integram também direitos de 
proteção a posições jurídicas do cidadão em face do Estado, assim como 
direitos de participação na organização e procedimentos dos direitos 
fundamentais.

7 -  Os direitos a prestações em sentido amplo, que englobam os 
direitos de proteção e de participação na organização e procedimento, 
reportam-se ao Estado de Direito de matriz liberal na condição de garantes 
da liberdade e igualdade na sua dimensão defensiva.

8 - A existência de direitos a prestações em sentido estrito são típicos 
direitos do Estado Social e importam na sua atuação no sentido da criação, 
fornecimento e distribuição de prestações materiais, constituindo-se 
naqueles direitos fundamentais a prestações fáticas que o indivíduo, caso 
dispusesse dos recursos necessários e em existindo no mercado uma oferta 
suficiente, poderia obter também de particulares. 226 São os denominados 
direitos fundamentais sociais.

225 Konrad Hesse, in Elementos de Direito C o n stitu c io n a lp . 228.
226 Cfr. Robert Alexy, in Teoria de Los Derechos Fundamentales., p. 482 (tradução livre).
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9 -  Assim como ocorre com os direitos de defesa e os direitos a 
prestações, há uma íntima interpenetração entre os direitos a prestações em 
sentido amplo e em sentido restrito, bem assim em torno de sua igual 
dignidade como direitos fundamentais.227

10 - Os direitos à proteção destinam-se a proteger posições jurídicas 
fundamentais do indivíduo contra ingerências de terceiros em determinados 
bens pessoais. Decorre do direito à proteção que o Estado tem a obrigação 
de adotar medidas positivas com vistas a garantir e proteger de forma 
efetiva a fruição dos direitos fundamentais dos indivíduos, em face 
inclusive do dever geral de efetivação dos direitos fundamentais, até 
mesmo de forma preventiva.

11 - Os direitos fundamentais são, em alguma medida, dependentes 
da organização e do procedimento para sua realização, bem como, podem 
ser considerados como parâmetro para a formatação das estruturas 
organizatórias e dos procedimentos, servindo, para além disso, como 
diretrizes para a aplicação e interpretação das normas procedimentais, 
servindo como garantias procedimentais. Em sentido estrito, os direitos à 
organização e ao procedimento asseguram ao indivíduo que o legislador 
dite normas de organização conformes ao direito fundamental e facilite 
procedimentos que possibilitem uma participação na formação da vontade 
estatal.

12 -  Nesse contexto, como bem reconhece a doutrina, para a garantia 
do acesso aos bens sociais é indispensável a preexistência de instituições, 
esquemas organizacionais e procedimentais que forneçam o suporte 
logístico, institucional e material assegurador da dinamização dos direitos 
sociais.

13 -  Diversamente do que ocorre no ordenamento jurídico- 
constitucional brasileiro, a Lei Fundamental de Bonn - ao contrário 
também das Constituições dos Estados-federados alemães - é cautelosa na 
formulação dos direitos a prestações, só explicitando um direito 
fundamental social no sentido de direito subjetivo à prestação para o direito 
da mãe à proteção e assistência por parte da comunidade (art.6, § 4, LF), 
por isso, eles têm que ser deduzidos de outras disposições jusfundamentais 
Isso porque, tanto do ponto de vista de seu texto como de sua gênese, a Lei 
Fundamental alemã tem primariamente o caráter de uma Constituição 
burguesa e de Estado de Direito voltada para os direitos de defesa.

227 Cfr. Ingo Sarlet, in A Eficácia p. 195.
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14 -  Para o juspublicista ALEXY, os direitos fundamentais são 
posições jurídicas tão importantes, que a outorga (ou não outorga) não pode 
ficar livremente franqueada à disposição parlamentar. E, portanto, a 
questão acerca de quais são os direitos fundamentais sociais que o 
indivíduo possui definitivamente, basicamente de ponderação entre 
princípios, de um lado o princípio da liberdade fática, de outro, os 
princípios formais de competência do legislador democraticamente 
legitimado e o princípio da divisão de poderes e ainda, princípios 
materiais que sobretudo, refiram-se à liberdade jurídica de outros e 
também a outros direitos fundamentais sociais e a bens coletivos.22*

15 -  No resultado dessa ponderação entre princípios deverão estar 
presentes condições que assegurem e satisfaçam direitos fundamentais 
sociais mínimos, ou seja, direito a um mínimo vital, que garantam uma 
moradia simples, a educação escolar, a formação profissional e um padrão 
mínimo de assistência médica.

16 -  A propriedade de direito subjetivo vinculante prima facie  dos 
direitos sociais fundamentais, significa que, para além do caráter 
programático desses direitos, a sua cláusula restritiva, qual seja, a reserva 
do possível - aquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da 
sociedade - não tem como conseqüência a ineficácia do direito e sim tal 
cláusula expressa a necessidade de ponderação desse direito.

17 -  Os direitos a prestações em sentido estrito são direitos do 
particular a obter através do Estado bens sociais (saúde, educação, 
segurança social), que não os pode obter no comércio privado, seja pela 
escassez dos seus recursos financeiros, seja por resposta insatisfatória do 
mercado (cuidados de saúde privados, seguros privados, ensino privado). 
São direitos sociais, indistintamente, todos aqueles que dependem da 
providência estatal, ou seja, da ação positiva do Estado, a quem cabe 
assegurar prestações existenciais dos cidadãos.

18 -  Convergem os direitos fundamentais sociais para a associação 
de três níveis nucleares: (i) direitos sociais originários - se os particulares 
podem obter diretamente das normas constitucionais pretensões 
prestacionais; (ii) direitos sociais derivados - que se reconduzem ao direito 
de exigir uma atuação legislativa concretizadora das normas constitucionais 
sociais, sob pena de omissão inconstitucional, e no direito de exigir e obter 
a participação igual nas prestações criadas pelo legislador (ex: prestações 
médicas e hospitalares existentes); (iii) a dimensão objetiva - ou

228 Robert Alexy, in Teoria de los Derechos Fundamentales, p. 494.
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vinculatividade jurídica das normas consagradoras de direitos 
fundamentais, obrigando os poderes públicos, independentemente de 
direitos subjetivos, a políticas sociais ativas conducentes à criação de 
instituições (ex: hospitais), serviços (ex: serviços de segurança social) e 
fornecimento de prestações sociais.

19 -  Com base nos acórdãos ns. 39/84 e 101/92 proferidos pelo 
Tribunal Constitucional português, os direitos sociais são compreendidos 
como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do 
cidadão, independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade 
imediatas. Assim, o direito segurança social, o direito à saúde, são direitos 
com a mesma dignidade subjetiva dos direitos, liberdades e garantias. Nem 
o Estado nem terceiros podem agredir posições jurídicas incrustradas no 
âmbito de proteção destes direitos.

20 -  Com fundamento ainda no acórdão n° 39/84, do Tribunal 
Constitucional português, referente à extinção legal do Serviço Nacional 
de Saúde de Portugal, revela-se a força jurídico-constitucional dos direitos 
sociaisif) os direitos fundamentais sociais consagrados constitucionalmente 
dispõem de vinculatividade normativo-constitucional, não são, portanto, 
meros “programas” ou linhas de direção política”; (ii) as normas 
garantidoras de direitos sociais devem servir de parâmetro de controlo 
judicial quando estejam em causa a apreciação da constitucionalidade de 
medidas legais ou regulamentares restritivas destes direitos; (iii) as normas 
de legislar acopladas à consagração de direitos sociais são autênticas 
imposições legiferantes, cujo não cumprimento poderá justificar a 
inconstitucionalidade por omissão; (iv) as tarefas constitucionalmente 
impostas ao Estado para a concretização destes direitos devem traduzir-se 
na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas 
e abstratas; (v) a produção de medidas concretizadoras dos direitos sociais 
não está à livre disponibilidade do legislador, inobstante sua liberdade de 
conformação, quer quanto às soluções normativas concretas, quer quanto 
ao modo de organização e ritmo de concretização.

21 -  No desenvolvimento da compreensão dos direitos sociais no 
Brasil, destaca-se, primeiramente, que a doutrina aponta para o duplo 
caráter dos direitos fundamentais, concebendo-os a um só tempo como 
direitos subjetivos -  aptos a outorgar aos seus titulares a possibilidade de 
impor os seus interesses em face dos órgãos públicos -  e como direitos 
objetivos -  enquanto elementos fundamentais da ordem constitucional 
objetiva, formadores da base do ordenamento jurídico do Estado de Direito 
democrático.
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22 -  Considera-se, ainda, que os direitos de defesa são insuficientes 
para assegurar a liberdade real, que depende de ações positivas do Estado, 
de intervenção e não de abstenção, pois, cuida-se, não-só de ter liberdade 
em relação ao Estado, mas de desfrutar dessa liberdade por meio das 
prestações advindas do Estado,

23 -  Cuida, assim a moderna dogmática dos direitos fundamentais 
sociais, da possibilidade de o Estado obrigar-se à criação dos pressupostos 
fáticos necessários ao exercício efetivo dos direitos constitucionalmente 
assegurados e sobre a possibilidade do titular do direito impor sua 
pretensão a prestações em face do Estado.

y

24 — E ponto nuclear da teoria dos direitos fundamentais do Estado 
Social - que pretende superar o choque entre liberdade jurídica e liberdade 
real - que os direitos fundamentais não têm só um caráter delimitador 
negativo, mas também, o caráter de facilitador de prestações sociais pelo 
Estado, cabendo a este buscar os meios de criar os pressupostos sociais 
necessários para a realização desses direitos fundamentais e favorecê-los.

25 -  Também, os direitos fundamentais sociais visam assegurar, 
mediante prestações materiais a compensação das desigualdades sociais, 
proporcionando o exercício de liberdade e igualdade reais e efetivas, o que 
pressupõe um comportamento ativo do Estado, já  que a igualdade material 
não se oferece simplesmente por si mesma, devendo ser devidamente

229
implementada.

26 -  Vê-se também no Preâmbulo da Constituição Federal e em seu 
art. 3o, inc. III, que s direitos sociais prestacionais encontram-se 
intimamente vinculados às funções do Estado na sua expressão enquanto 
Estado Social, que deve zelar por uma adequada e justa distribuição e 
redistribuição dos bens existentes, afim de reduzir as desigualdades sociais.

27 - Os direitos fundamentais a prestações stricto sensu comportam 
os direitos fundamentais sociais propriamente ditos, ou seja, direitos a 
prestações fáticas, que se reconduzem ao que JELLINEK denomina de 
status positivus socialis dos indivíduos. Entretanto, os direitos 
fundamentais sociais não se restringem à dimensão prestacional, 
abrangendo também as liberdades sociais (v.g. direito de greve e de 
liberdade sindical), que se reportam a um status negativus socialis ou status 
libertatis socialis.

229 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia p. 202.
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28 -  A doutrina pátria reconhece o caráter complementar entre os 
direitos de defesa e os direitos sociais a prestações materiais, rechaçando 
qualquer dualidade ou dicotomia entre eles, além de atribuir a mesma 
dignidade a ambas as categorias (ou dimensões) dos direitos fundamentais. 
Entretanto, reafirma suas distinções, que se revelam para além de seu 
objeto -  abstenção ou ação estatal -  na esfera da densidade normativa e da 
eficácia das normas que os consagram e que deságuam, principalmente, no 
problema nuclear do reconhecimento de um direito individual subjetivo a 
prestações materiais.

29 — Os direitos fundamentais a prestações podem ser concebidos 
como direitos originais e direitos derivados a prestações. Aqueles são 
definidos como posições jurídicas que podem ser deduzidos diretamente 
das normas constitucionais que consagram direitos sociais, 
independentemente da atuação legislativa. Estes dependem da prévia 
existência de um sistema de prestações estatais, e se caracterizam como 
direitos de igual acesso a elas.

30 -O  conteúdo da prestação não pode ser estabelecido e definido de 
forma geral e abstrata, dada a especificidade de cada direito fundamental 
prestacional. Saliente-se, também que cada direito social prestacional 
apresenta um vínculo diferenciado em relação às categorias de prestações 
estatais referidas (direito ao trabalho, assistência social, aposentadoria, 
educação, saúde, moradia, etc.). E a forma de positivação no texto 
constitucional das diferentes espécies de prestações que efetivamente irão 
constituir o objeto dos direitos sociais, bem como a sua concretização pelo 
legislador.

31 -  Assim, somente em alguns casos é que os direitos sociais 
conferem aos cidadãos um direito imediato a uma prestação efetiva, sendo 
necessário que tal decorra expressamente do texto constitucional. E o que 
sucede designadamente no caso do direito à saúde, o qual, deve ser 
realizado, principalmente, por meio de um serviço nacional de saúde, de 
acesso universal, e gratuito.

32 - A Constituição brasileira de 1988 positivou o direito à saúde 
como direito fundamental social, incluindo-o no Catálogo dos Direitos 
Fundamentais, no artigo 6o , Título II -  Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, Capítulo II - Dos Direitos Sociais. O constituinte de 1988 
assim inscreveu: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, 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. ” (g.n.)

98



33 -  A doutrina brasileira afiança que o atributo social do direito 
determina, de maneira objetiva, a obrigação ao Estado de assegurar aos 
indivíduos um conjunto de regras de proteção e atendimento que possibilite 
a plena realização da condição humana. E também afirma, que constituinte 
adotando uma visão moderna da função do Estado, procurou assegurar 
direitos básicos inerentes à dignidade humana, com o que, os indivíduos 
passaram a ser titulares de uma espécie de crédito junto ao Estado, que lhes 
é devedor de determinadas prestações sociais.

34 -  Insculpiu o constituinte/88, no art. 196: “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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. ” (g.n.) O Direito à saúde tem duas faces: uma, a 
da preservação da saúde, outra, a da proteção da saúde. O direito à 
preservação da saúde tem como contrapartida as políticas que visam à 
redução do risco de doença, situando-se o próprio direito a um meio 
ambiente sadio. Está aqui uma prevenção genérica, não individualizável, da 
doença. O direito à proteção da saúde é o direito individual à prevenção da 
doença e a seu tratamento e se traduz no acesso aos serviços e ações 
destinados à recuperação do doente. Enquanto o primeiro é típico direito de 
solidariedade, o segundo é típico direito fundamental a prestação positiva.

35 -  Já o art. 197 da CF/88 dispõe: “Art. 197. São de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. ” O atendimento à 
saúde reclama serviços e ações de prevenção, tratamento e recuperação, em 
termos individualizados, o que requer a intervenção legislativa, que os 
regulamente, fiscalize e controle. Tal como ocorreu com a edição da Lei 
Orgânica da Saúde.

36 -  Prevê o art. 198/CF: “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: ...” . Os 
serviços e ações de saúde pública dão-se por um Sistema Único de Saúde 
-  SUS, mantido pelo Poder Público. Os incisos e parágrafos do artigo 198 
tratam da descentralização dos serviços de saúde, do atendimento integral, 
da participação da comunidade nos serviços e ações voltadas ao 
atendimento da saúde e do seu financiamento (cfr. art. 195).
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3 7 - 0  artigo 199 e seus parágrafos dispõem acerca da liberdade 
conferida à iniciativa privada para, de forma complementar, participar do 
sistema único de saúde, por meio de contrato de direito público ou 
convênio, seguindo as diretrizes do SUS, proibindo a ela auxílios e 
subvenções, como também, vedando a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo expressa 
disposição legal. O artigo 200, caput, estabelece a competência e 
atribuições do SUS -  Sistema Único de Saúde, remetendo a sua disciplina à 
l e i , nos termos dos artigos 23, II e 24, XII, todos da Constituição Federal.

38 -  Observa INGO SARLET, que é nos arts. 196 e ss. que o direito 
à saúde encontrou sua maior concretização ao nível normativo-

230 • • •constitucional. Entretanto, como ocorre com os demais direitos sociais 
prestacionais, o direito à saúde tem sido considerado, não só no nosso 
ordenamento jurídico, como dependente de intermediação legislativa, 
negando-se-lhe a natureza de norma de eficácia plena. Remanesce, assim a 
questão da exigibilidade perante o Estado de tais prestações materiais, isto 
é, se estão vinculadas juridicamente ou não -  e portanto, se são ou não 
sindicáveis judicialmente.

39 - Precisamente no que respeita ao direito à saúde, constitui 
exigência de um Estado democrático, que inclui valores essenciais como a 
dignidade humana, o reconhecimento de um direito originário a prestações, 
no sentido de um direito subjetivo individual a prestações materiais, ainda 
que no nível de um mínimo vital, para a proteção da vida humana, 
diretamente deduzido da Constituição.

40 -  Reconhece-se, por outro lado, que mesmo tendo o cidadão um 
direito a prestações existenciais mínimas, decorrente do direito à vida, não 
significa impor ao poder público o modo de realizar este direito, porquanto 
os órgãos estatais dispõem de um indispensável espaço de 
discricionariedade, que, no entanto, não é absoluto, condicionado que está à 
realização do núcleo essencial do direito fundamental positivado.

41 - Assegurar ao indivíduo, mediante a prestação de recursos 
materiais essenciais, uma existência digna é objetivo comum dos direitos 
fundamentais sociais, daí a íntima vinculação entre os direitos à saúde e os 
direitos à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade 
da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil 
(art. Io , inc. III, CF) e também constitui fim da ordem econômica (art. 170, 
caput).

230 Ingo W. Sarlet, in op. cit., p. 301.
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42 -  As normas consagradoras de direitos sociais são, segundo 
alguns autores, normas programáticas, que veiculam programas 
constitucionais de atuação dos poderes públicos dependentes de 
providências integrativas.

43 - Entretanto, toda norma constitucional é dotada de eficácia 
jurídica e deve ser interpretada e aplicada em busca de sua máxima 
eficácia. Todas as normas constitucionais são dotadas de um mínimo de 
eficácia (eficácia negativa, derrogatória), variável de acordo com seu grau 
de densidade normativa e nessa medida, direta e imediatamente aplicáveis. 
É nesse ponto que releva destacar, que a Carta Federal de 1988, de forma 
inovadora, dispôs em seu art. 5o , § Io , que “as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

44 -  Aplicabilidade imediata das normas de direito fundamental, 
desloca a doutrina dos “direitos fundamentais dentro da reserva de lei” para 
a doutrina da reserva de lei dentro dos direitos fundamentais.” Contrapõe- 
se à doutrina que defende a dependência legal dos direitos fundamentais 
que pressupõem prestações do Estado (interpositio legislatoris), 
concebendo-os como leges imperfectae, posicionando-os como problema 
de competência constitucional, atribuindo ao legislador, respeitadas as 
condições orçamentárias, garantir as prestações sociais.

f

45 - E precisamente a forma de positivação dos direitos fundamentais 
sociais no texto constitucional que conferem a tais normas sua densidade 
normativa, de acordo com as técnicas de positivação decorrem posições 
jurídicas distintas. Com isso, a sua carga eficacial está diretamente 
vinculada a sua positivação juridico-constitucional, dentre as possibilidades 
de conformação jurídica dos direitos sociais: como normas programáticas, 
como normas de organização, como garantia institucional e como direitos 
subjetivos públicos.

46 - Diante do princípio da aplicabilidade imediata insculpido no 
artigo 5o, § Io da Constituição Federal, poder-se-ia advogar a tese da 
eficácia plena de todas as normas de direitos fundamentais, inclusive os 
direitos sociais, como o fazem os que propugnam a inexistência em nossa 
Constituição de normas programáticas. Entretanto, isso equivaleria a 
tornar dispensáveis — e até mesmo inaplicáveis à espécie os institutos de 
cunho jurídico-processual (mandado de injunção e ação direta de

• • 231inconstitucionalidade por omissão).

231 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia p. 244.
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47 -  Diante disso, é plausível concluir que o art. 5o, § Io , CF, 
contém um postulado de otimização das normas consagradoras dos direitos 
fundamentais, inclusive, dos direitos sociais impondo aos Poderes Públicos 
a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais.

48 - A vinculatividade normativo-constitucional dos direitos 
fundamentais sociais impõe aos poderes públicos a realização destes 
direitos através de medidas políticas, legislativas e administrativas

232 • •concretas e determinadas. A vinculação do legislador, juizes e 
administração aos direitos fundamentais, no direito português decorre 
diretamente de regra constitucional (art. 18/1, CP).

49 - No Brasil, na ausência de norma expressa, pode-se asseverar, 
que a vinculatividade da Administração Pública aos direitos fundamentais, 
inclusive sociais, decorre da própria regra que determina sua aplicação 
imediata (art. 5o , § Io ), assumindo a função de reforçar o caráter 
vinculante das normas de direitos fundamentais (reforço da eficácia 
vinculante), que ressalta o dever específico dos poderes públicos de 
respeitar e promover os direitos fundamentais, tomando-as como parâmetro 
na concretização de tais direitos.

50 -  No âmbito da vinculação do legislador aos direitos 
fundamentais, especialmente no que respeita aos direitos sociais, há que 
atentar para a imposição constitucional a ele dirigida, de concretização de 
tais direitos, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por omissão 
decorrente da inércia (total ou parcial).

5 1 - 0  Poder Executivo e todos os órgãos da Administração Pública 
encontram-se vinculados aos direitos sociais, em decorrência do princípio 
da máxima eficácia insculpido no art. 5o § Io o que significa que os órgãos 
administrativos devem executar apenas as leis que àqueles sejam 
conformes, bem como executar estas leis de forma constitucional, isto é, 
aplicando-as e interpretando-as em conformidade com os direitos

233fundamentais.

52 -  Os Tribunais, enquanto órgãos do Estado estão submetidos à 
Constituição, devendo respeitar os direitos fundamentais, quer no processo, 
quer no conteúdo de suas decisões, assumindo especial relevância a função 
o controle de constitucionalidade dos atos dos órgãos estatais, o que lhe 
confere o poder/dever de não aplicar os atos contrários à Constituição, de 
modo especial os ofensivos aos direitos fundamentais, inclusive

232 J.J. Gomes Canotilho in Direito C o n s t itu c io n a lp. 471..
233 Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... p. 331.
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declarando-lhes a inconstitucionalidade. Bem assim, é dever dos tribunais 
interpretarem e aplicarem as leis em conformidade com os direitos 
fundamentais e ainda, de colmatar eventuais lacunas à luz das normas de 
direitos fundamentais.234

53 - Pelo fato de os direitos fundamentais sociais exigirem prestações 
do Estado diretamente vinculadas à destinação, distribuição e 
redistribuição, bem como à criação de bens materiais, põe-se em relevo sua 
dimensão econômica. O caráter prestacional dos direitos sociais assume 
especial relevância no âmbito de sua eficácia e efetivação, significando 
que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que 
se despenda algum recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura

- . 235economica.

54 -  Diante disso, a doutrina e a jurisprudência alemãs 
condicionaram a efetivação dos direitos fundamentais sociais à “reserva do 
financeiramente possível”, tendo consignado a Corte Constitucional 
daquele país, no julgamento acerca de vagas nas universidades, que 
pretensões destinadas a criar os pressupostos necessários para o exercício

 ̂ r 236de determinado direito estão submetidos à reserva do possível.

55 - A reserva do possível constitui limite fático e jurídico à 
efetivação dos direitos sociais, apresentando-se sob duas faces : por um 
lado o Estado possui uma capacidade limitada de recursos materiais 
disponíveis, e por outro lado, deve ter a capacidade jurídica de dispor dos 
recursos existentes.

56 - Para além da existência dos meios materiais efetivos e do poder 
de sua disposição, a pretensão deve ser razoável,e que constitui o razoável 
numa pretensão que reclama prestação material, está diretamente 
relacionado à afetação material dos recursos, o que requer uma opção, que 
em derradeira análise cabe ao legislador.

57 -  Entretanto, deixar à competência do legislador ordinário a 
opção quanto à escolha e direcionamento da destinação dos recursos 
materiais no que respeita aos direitos sociais, pode-se incorrer no risco de 
sua não-concretização pela escassez dos recursos; também outorgá-la ao 
Poder Executivo concedendo-lhe o poder amplamente discricionário de 
deixar de concretizar o direito social alegando impedimento de ordem

234 Cfr. Ingo Sarlet, in A Eficíacia ... p. 335.
235 Cfr. Ingo W. Sarlet, in A Eficácia ... pp. 263-4.
236 Gilmar Ferreira Mendes in op. cit. pp. 43-4.
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financeira, não se afigura adequado. Ao Judiciário, todavia, a doutrina 
mostra reservas quanto a conferir-lhe o poder de remanejar verbas públicas.

58 - Os argumentos que refletem a preocupação com a questão 
orçamentária como restrição à efetivação dos direitos sociais fundamentais, 
como o direito à saúde, choca-se com a garantia constitucional de proteção 
à vida e à dignidade humana. Assim, por mais que os poderes públicos, 
como destinatários precípuos de um direito à saúde, venham a opor os 
habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos 
órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos 
públicos há que se ter presente que está em jogo a preservação do bem 
maior da vida humana.

59 - A proibição de retrocesso visa impedir o legislador de abolir 
determinadas posições jurídicas por ele próprio criadas. A proibição do 
retrocesso social é princípio constitucional que decorre da democracia e do 
Estado Social e significa que, os direitos sociais, uma vez obtido um 
determinado grau de realização, passam a constituir uma garantia 
institucional não podendo ser eliminados ou reduzidos ao ponto de atingir o 
núcleo essencial do direito consagrado constitucionalmente. A liberdade de 
conformação do legislador encontra seu limite o núcleo essencial já 
realizado, transformando o direito social, nessa medida, em direito de 
defessa, impondo ao Estado que se abstenha de atentar contra ele.

60 - E possível concluir que, independentemente da questão 
orçamentária, os direitos sociais constituem direitos fundamentais 
subjetivos vinculantes, oponíveis ao Estado e plenamente jurisdicizados, 
sendo que, para além de assegurarem o mínimo vital representam a 
derradeira garantia da dignidade humana, em ordenamentos jurídicos que 
consagram um Estado de Direito Democrático.

6 1 - 0  Poder Judiciário brasileiro, como se infere dos julgados 
acerca do direito à saúde, tem evoluído de uma posição inicial (desde o 
advento da Carta Federal de 1988) mais conservadora para 
posicionamentos atuais mais progressistas, acolhendo os direitos 
fundamentais sociais como direitos subjetivos individuais, decorrente das 
normas constitucionais insculpidas nos artigos 6o e 196 da Carta Federal, 
que asseguram o direito à saúde e impõem ao Poder Público um dever 
político-constitucional impostergável, que se negligenciado, em última 
ratio, afronta a proteção do direito à vida. Abandonando, assim, 
argumentos tecnicistas, consistentes no preenchimento de requisitos 
impostos pela legislação que criou o SUS -  Serviço Único de Saúde (Lei 
Orgânica da Saúde) e por decretos e regulamentos que orientam o
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procedimento e atendimento ao serviço de saúde pública, que 
evidenciavam a exigência da intermediação légiférante e conseqüente 
observação das prescrições decorrentes da interpositio legislatoris

62 -  Observa-se nos julgamentos mais recentes, especialmente das 
Cortes Superiores e, particularmente, da Corte Suprema, a convergência do 
entendimento da ilegalidade das exigências dos Poderes Públicos ao 
cumprimento de formalidades burocráticas que impeçam a proteção dos 
direitos fundamentais à vida (art. 5o , caput, CF/88) e à saúde (arts. 6o e 
196, CF/88), com fundamento no Estado Democrático e nos princípios 
informadores do ordenamento jurídico, prestando reverência ao princípio 
da dignidade humana.

63 -  Colhe-se de tais julgamentos, que, em decorrência dos direitos 
fundamentais à vida e à saúde (arts. 5o , caput, e 6o, CF), especialmente 
quanto a este último, que a Constituição garantiu como direito a todos e 
dever do Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação (art. 196), 
pela descentralização de ações e serviços públicos, determinada pela Carta 
Federal (art. 198) e efetivada pela Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90), 
cabe aos Poderes Públicos, por seus agentes, a consecução de medidas que 
assegurem o cumprimento dos preceitos constitucionais, inclusive o 
fornecimento de medicamentos indispensáveis a tratamento médico.
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ANEXOS



I- ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

I)237 - MANDADO DE SEGURANÇA N° 69.321-8. DE 
CURITIBA.

IMPETRANTE :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA -  ABEM.
IMPETRADO : SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO 
DO PARANÁ
RELATOR DESIGNADO: JUIZ CONVOCADO CORDEIRO 
CLÉVE.

MANDADO DE SEGURANÇA -  IMPETRAÇÃO POR 

SUBSTITUTO PROCESSUAL EM FAVOR DE SEUS 

ASSOCIADOS, PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA 

-  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO -  

ASSOCIADOS NÃO VINCULADOS AO SERVIÇO ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS) -  DIREITO LÍQUIDO E CERTO -  

INEXISTÊNCIA -  CF/88, ARTS. 37 E 196 E SEGUINTES -  

LEIS FEDERAIS N°S. 1.533/61, ART. Io E 8.080/90, ART. 7o, 

IV.

SEGURANÇA DENEGADA, POR MAIORIA.

Não estando os associados cadastrados da impetrante integrados 

ao Serviço Unico de Saúde (SUS) e sim sendo atendido por 

clínicos particulares, e sem a avaliação, pelo serviço público, do 

estado de saúde de cada um, não tem o Estado, cuja 

Administração está sujeita ao princípio da legalidade de seus 

atos, o dever de fornecer-lhes, indiscriminadamente, 

medicamentos, pois isso somente é possível nos termos da Lei

237 Acórdão publicado no D.J./PR, em 12 de abril de 1999.
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Orgânica da Saúde, em igualdade de tratamento sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Acórdão N° 457 -  III Grupo de Câmaras Cíveis 

Mandado de Segurança -  0069321-8

VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos de Mandado de Segurança n° 69321-8, de Curitiba, em que é 

impetrante Associação Brasileira de Esclerose Múltipla -  Abem e 

impetrado Secretário da Saúde do Estado do Paraná.

Trata-se de Mandado de Segurança 

Coletivo com pedido de liminar, com supedâneo nos artigos 5 o, incisos 

LXIX e LXX, e 106 e seguintes da Constituição Federal; artigos 167 a 169 

da Constituição do Estado do Paraná; e disposições da Leis Federais n°s 

1.533/51, 4.348/84 e 8.080/90 impetrado pela Associação Brasileira de 

Esclerose Múltipla -  ABEM, em favor de seus vinte e três (23) associados 

cadastrados portadores de esclerose múltipla que são relacionados e 

qualificados em anexo (fs. 18/19), contra ato omissivo imputado ao Exm°. 

Sr Secretário da Saúde do Estado do Paraná, referente à inclusão do 

“medicamento Interferon na Assistência Farmacêutica do SUS, podendo 

dessa forma ser disponibilizado aos portadores de esclerose múltipla, 

conforme determinação da portaria n° 102, de 6 de setembro de 19995 do 

Ministério da Saúde”(f.l03).

Aduz a impetrante, em suma, que em 

dezembro de 1996 e 03 de novembro de 1997 solicitou à Secretaria da 

Saúde do Estado do Paraná a inclusão do medicamento Interferon Beta no 

serviço de assistência farmacêutica do SUS, conforme recomenda a citada 

portaria n° 102 do Ministério da Saúde, e “em 17 de novembro de 1997, a 

ora requerente, através do Ofício n° 140/97, reiterou sua solicitação da
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medicação Interferon para seus associados cadastrados (...) sendo que “a 

aludida Secretaria em nenhum momento não se pronunciou sobre as 

solicitações, tendo dessa forma permanecido inerte, aumentando ainda mais 

a angústia dos portadores de esclerose múltipla associados da requerente” 

(f. 140).

Sustenta, ainda, que “essa delicada 

situação tem afligido dezenas de pessoas portadoras de esclerose múltipla, 

as quais não dispõem de recursos para comprar no mercado o medicamento 

que necessitam para realizar o tratamento devido, já que o custo mensal do 

mesmo por paciente é de R$ 1.545.00, conforme Jornal Folha de Londrina 

e Revista Veja (doc. em anexo) o que impossibilita aos associados 

cadastrados da ora requerente adquirirem o Interferon” (f.04).

Discorre, em seguida, sobre a 

importância do medicamento em apreço para o tratamento da enfermidade 

da esclerose múltipla e sobre o direito que entende socorrer-lhes para o 

fornecimento desta medicação pelo Estado, e pede, no final a concessão de 

liminar “determinando que o Estado forneça, através da Secretaria de 

Estado da Saúde, o medicamento necessário (Interferon Beta, Ia, na 

dosagem de 3.000.000VI, três vezes por semana) ao tratamento dos 23 

associados cadastrados (doc. em anexo)”e que, uma vez processada a ação 

constitucional, seja concedida “em definitivo a segurança pleiteada em 

favor dos 23 (vinte e três) associados cadastrados, pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos” (f. 17).

A liminar foi deferida pela r. decisão de 

fs. 186/188 do Exm°. Sr Presidente em exercício deste Tribunal, Des. 

NARCY NASSER DE MELO, após notificação e manifestação do Estado 

do Paraná, que pugnou pelo indeferimento (fs. 180/184).

Irresignado, o Estado do Paraná 

requereu suspensão da liminar, ao Colendo Superior Tribunal de Justiça,
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alegando a inexistência de ilegalidade na concessão de privilégios aos 

impetrantes e lesão à ordem pública, sendo tal postulação indeferida por 

decisão do Exm°. Sr. Vice-Presidente daquela Egr. Corte, Min. CID 

FLAQUER SCARTEZZINI, como demonstrado no documento de fs. 

273/276.

O impetrado prestou informações 

acompanhadas de documentos, na devida oportunidade legal, pedindo por 

sua vez, a revogação da liminar e a denegação de segurança (fs. 199/222).

Afirma, em linhas gerais, que a 

impetrante solicitou em dezembro de 1996 o cumprimento da Portaria 

Ministerial n° 102/97, no sentido da inclusão do medicamento Interferon na 

assistência farmacêutica prestada pelo SUS Estadual e em 03 de novembro 

de 1997 reiterou tal pedido, passando, em 17 de novembro de 1997 a exigir 

não aquela inclusão, mas sim o próprio fornecimento de medicamento para 

os seus associados cadastrados, e, diferentemente do alegado, a Secretaria 

de Saúde do Estado não somente respondeu as indagações como chegou 

também a manter relação de parceria com a ABEM, assegurando desde o 

início que preparava Protocolo Técnico para a dispensação do 

medicamento Interferon.

Assevera, em seguida, que uma vez que 

os associados da impetrante se recusavam a fazer o uso do serviços 

médicos do SUS, tornava-se impraticável uma noção clara sobre a situação 

de cada um e assim inviável o fornecimento do medicamento, por falta de 

segurança, e pOor outro lado, de previsão orçamentária dentro do Fundo 

Estadual de Saúde, sendo certo que para o fim almejado pela impetrante os 

seus associados cadastrados deveria estar sob tratamento clínico pelo SUS, 

situação inocorrente no caso.
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Por fim, discorrendo sobre aspectos 

constitucionais e legais atinentes à matéria em debate, requereu a 

denegação de segurança.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, 

em sua brilhante manifestação de fs. 231/243, opinou no sentido da 

concessão do mandamus.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Cuida-se como já foi acima anotado, 

de ação mandamental coletiva promovida pela Associação Brasileira de 

Esclerose Múltipla -  ABEM -  em prol de vinte e três (23) dos seus 

associados cadastrados portadores da enfermidade esclerose múltipla, não 

mencionados na inicial, porém relacionados e qualificados em anexo (fs. 

18/19), contra ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário da Saúde do Estado do 

Paraná, reclamando a inclusão do medicamento Interferon Beta no serviço 

farmacêutico do Sistema Único de Saúde (SUS) e seu fornecimento àqueles 

associados.

A legitimidade ad causam  da 

impetrante, e despeito de se achar a inicial desacompanhada de autorização 

individual dos associados que necessitariam do medicamento, para 

aforamento de ação mandamental, tem amparo no artigo 5o LXX, letra “b”, 

da CF, sendo sua qualidade a de substituto processual, como proclamou o 

Supremo Tribunal Federal em situação semelhante, no RE. N° 141.733-SP, 

Ia. T.,J. 7/3/94, rei. Min. ILMAR GALVÃO (in Constituição da Visão do 

Tribunais, Edit. Saraiva, 1997, vol I, pág. 157).

Conforme foi dito com razão pelo 

impetrado em suas informações (fls. 199/222), a impetrante requereu
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inicialmente, em dezembro de 1996 a 3 de novembro de 1997, a inclusão 

do medicamento Interferon Beta na assistência farmacêutica prestada pelo 

SUS do Estado do Paraná, e houve troca de informações a respeito, 

passando a mesma a exigir, em seguida, não mais a inclusão do 

medicamento como havia solicitado, mas sim o seu fornecimento aos seus 

associados cadastrados portadores de esclerose múltipla, não obstante não 

estejam estes cadastrados e nem sendo assistidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS).

Essa realidade emerge dos termos da 

inicial, cujo pedido, está assim contido, in verbis:

“Em vista a tudo quanto foi exposto, requer a 

Vossa Excelência as seguintes providências 

jurisdicionais:

1. A notificação do Procurador Geral do Estado 

para se pronunciar no prazo de 72 horas sobre 

pedido liminar, conforme artigo 2o da Lei n° 

8.437/92;

2. Após o prazo supracitado, seja deferida a 

liminar, determinando-se que o Estado forneça 

através da Secretaria de Estado da Saúde, o 

medicamento necessário (Interferon Beta, Ia 

dosagem de 3.000.000 VI, três vezes por 

semana) ao tratamento dos 23 associados 

cadastrados (rol em anexo).

3. A notificação da autoridade coatora, a fim 

de que preste informações necessárias;
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4. Conceder vista dos autos ao ilustre 

representante da Procuradoria Geral de Justiça, 

para querendo, pronunciar-se no presente feito.

5. Ao final, conceder em definitivo a 

segurança pleiteado em favor dos 23 (vinte e 

três) associados cadastrados, pelo prazo mínimo 

de 2 (dois) anos.”

É despicienda, portanto, em 

decorrência do direcionamento final do pedido, maior análise quanto à 

inclusão do medicamento Interferon Beta no serviço de assistência 

farmacêutica do SUS, valendo mencionar, entretanto, que esta providência 

foi tomada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, como se vê a 

Portaria n° 17, de 22 de janeiro de 1997, publicada no D.O.E. de 20/01/97, 

conforme está retratado no documento de f. 62, paradoxalmente exibido 

pela própria impetrante, com a inicial.

O documento de fls. 219, que acompanha 

a defesa informa, por outro lado, que ao contrário do que afirma a 

impetrante, houve resposta às solicitações feitas por esta Secretaria de 

Saúde, e até mesmo a troca de informações entre as partes, no que concerne 

ao fornecimento do medicamento.

Essa questão, no entanto, fica superada, 

como acima foi dito, pois conforme está visto, foi determinado pela citada 

portaria, a inclusão do medicamento Interferon Beta na assistência 

farmacêutica do SUS do Estado do Paraná.

Resta saber-se então se o Estado do 

Paraná está obrigado a fornecer o medicamento, na forma pleiteada, e se a 

recusa ou ato omissivo implica ou não em violação a direito líquido e certo,
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como exige o artigo Io da Lei 1.533/51, como pressuposto da ação 

constitucional.

Com o devido respeito que merecem os 

associados cadastrados na impetrante, portadores de esclerose múltipla, e 

afastado o lado emocional que afeta a questão, é de se acreditar que não há 

in casu qualquer ofensa ao direito, muito menos direito líquido e certo, já 

que inexiste qualquer norma legal obrigando o Estado ao fornecimento de 

medicamentos de modo indiscriminado, às pessoas que não sejam 

cadastradas no serviço público de saúde e não sejam usuárias do Sistema
r

Unico da Saúde.

Some-se a isto as dificuldades 

financeiras e o déficit público, como fonte de instabilidade e da exigência 

de sacrifícios de toda a nação, fato que é notório nos dias de hoje e 

dispensa maiores comentários, e que impõe, mais do que nunca, que o 

Estado não seja perdulário e não gaste senão dentro da disciplina da lei e 

das suas possibilidades.

A administração pública, cumpre 

ressaltar, está sujeita ao princípio da legalidade, impessoalidade e 

moralidade dos seus atos, de modo que, ao contrário do que ocorre com o 

particular, não pode fazer senão aquilo que é autorizado por lei, como 

prevê taxativamente o art. 37 da Constituição Federal.

Ora, se a lei não prevê e não determina 

o fornecimento gratuito de medicamentos, pelo Estado, a não ser aos 

necessitados e ainda assim através de determinados órgãos a que estejam 

estes cadastrados, força é convir que, fora desta condição não há como 

compeli-lo ao fornecimento, sem ferir-se a ordem pública.

O artigo 196 da Constituição Federal, 

invocado na peca inaugural, estabelece com efeito, que “a saúde é direito 

de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas sociais e
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos ao 

acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. Não se trata, por óbvio, de norma que deva ser 

interpretada isoladamente, mas sim, sistematicamente, em harmonia com as 

demais disposições constitucionais. Assim, pois, seguem-se os demais 

artigos da mesma seção (de 197 a 200). O artigo 196, aliás dispõe que o 

direito à saúde deve ser garantido mediante “políticas sócias e econômicas” 

o que significa dentro de um certo ordenamento legal. E o artigo 197 

estabelece que cabe ao Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre as 

ações e serviços de saúde e 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.

Verifica-se, portanto, que os serviços 

de saúde haverão de ser prestados, nos termos da lei, pelo Estado ou por 

terceiros por ele credenciados, e, também por particulares. O Estado e os 

estabelecimentos por ele credenciados prestam serviços às pessoas
r

necessitadas, como se sabe através do Sistema Unico de Saúde (SUS), e 

isso, obedecendo, o princípio da igualdade, sem contemplar privilégios ou 

preconceitos de qualquer espécie.
r

E o que dispõe o artigo T  da Lei n° 

8.080/90 ( Lei Orgânica da Saúde, em seu inciso IV:

“Art. 7o: As ações e os serviços públicos de saúde 

e serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde -  SUS, 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda os seguintes princípios:

(...)
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IV: Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.”

É intuitivo, então, que para ter acesso
§ r

ao Sistema Unico de Saúde -  SUS e ao fornecimento de medicamentes por 

este instituto de direito público, as pessoas interessadas deverão estar nele 

cadastradas, sendo usuárias do sistema, como exige a lei, com igualdade e 

“sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”. Todavia, não é isso 

o que ocorre no caso em exame, onde os associados cadastrados junto à 

impetrante como sendo portadores de esclerose múltipla, conforme 

demonstram os diversos documentos juntados com a inicial (fls. 63/166), 

estariam em tratamento clínico particular e não através do SUS, e, segundo 

diz a autoridade impetrada em suas informações recusam-se ao tratamento
r

pelo Sistema Unico de Saúde (fls. 2 0 1 ).

Não se pode negar que em tais 

circunstâncias, inexistem direito liquido e certo ao fornecimento do 

medicamento, Interferon Beta, como pretendido. Em primeiro lugar, 

porque os associados em apreço não estão cadastrados junto ao SUS e nem 

tampouco sendo atendidos clinicamente por seu intermédio, não admitindo 

a norma constitucional e legal qualquer privilégio do princípio igualitário. 

Em segundo lugar, porque não existe em relação a esses associados um 

diagnóstico preciso, para avaliação da enfermidade e recomendação do 

medicamento, através do SUS. E, em terceiro, lugar precisamente porque 

não há norma legal impondo ao Estado o dever de fornecer medicamentos 

indiscriminadamente, devendo fazê-lo, sim, dentro do Sistema Unico de 

Saúde e segundo o seu ordenamento, no termos da Lei Orgânica da Saúde.

Recusando-se os associados 

cadastrados da impetrante ao tratamento clínico através do SUS, fica 

evidenciado que têm eles condições econômicas para tratamento particular,
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e, assim não se justifica, ademais, a pretensão voltada ao fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, em detrimento daqueles que são necessitados e 

se sujeitam aos SUS, pois isso implicara em desigualdade de tratamento.

Como afirmado pelo impetrado em 

sua defesa (fls. 199/222), os serviços do SUS nunca foram negados aos 

associados cadastrados da impetrante, mas, para tanto, é indispensável que 

procurem um dos inúmeros postos espalhados no Estado do Paraná, com 

destaque para esta Capital, onde segundo afirma existem mais de cem (100) 

agências, eis que:

“Uma vez realizado o exame inicial por um 

médico clínico geral, o paciente será encaminhado 

a um médico neurologista que, provavelmente, 

solicitará exames de ressonância magnética e 

tomografia computadorizada. Somente após a

realização desta avaliação médica será possível o 

médico neurologista do SUS efetuar o receituário 

de qualquer medicamento, inclusive o solicitado 

pelos requerentes. No Paraná há a

disponibilização gratuita dos exames e dos 

profissionais a que nos referimos acima entretanto 

os impetrantes têm rejeitado”(f.204).

Cumpre observar que apesar do dever 

do Estado no tocante à saúde, que deve ser garantida mediante políticas 

sócias e econômicas na dicção do artigo 196 da CF/8 8 , no Brasil, 

diferentemente do que ocorre em alguns países europeus segundo JORGE

MIGUEL ( Curso de Direito Constitucional, 2a ed., Atlas, 1991, p. 299)

citado pelo CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS ( in 

comentários à Constituição do Brasil, Ed. Saraiva, 1998, 8o vol., p. 113),
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não foi a medicina socializada, já  que o artigo 199 da Carta Política, 

preservou a iniciativa privada. Assim, pois se os associados cadastrados da 

impetrante rejeitam o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e 

preferem buscar clínicos particulares, é, por certo, porque possuem 

condições econômicas para tanto, não podendo -  repita-se -  pretender o 

fornecimento de medicamentos, porque caros, em situação desigual a 

daqueles que são usuários do mesmo sistema.

Desta maneira, não se 

vislumbrando no caso presente qualquer ofensa a direito liquido e certo 

(Lei n° 1.533/51, art, Io), denego a segurança impetrada, revogando a 

liminar, ficando sujeita a impetrante ao pagamento das custas do processo.

Do exposto:

ACORDAM os Desembargadores 

integrantes do III Grupo de Câmaras Cíveis, do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por maioria de votos, em denegar a segurança revogando 

a liminar, de acordo com o voto do Juiz Convocado Cordeiro Clève, 

designado para a lavratura do acórdão ficando vencida a relatora Juíza 

Convocada Dra. Anny Marry Kuss Serrano.

Estiveram presentes na sessão e 

votaram com o Relator Designado os Exmos. Srs. Desembargadores 

FLEURY FERNANDES E ANTONIO LOPES DE NORONHA.

Curitiba 03 de dezembro de 1998

2)238 - MANDADO DE SEGURANÇA N° 74.853-8 DA
COMARCA DE CURITIBA

IMPETRANTE : CARMEN LÚCIA FERNANDES MIGUEL

238 Acórdão publicado no D.J./PR n. 5383, de 10 de maio de 1999.
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IMPETRADO : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO 
ESTADO DO PARANÁ
LITISCONSÓRCIO PASSIVO : ESTADO DO PARANÁ 
RELATOR : DES. DILMAR KESSLER

ADMINISTRATIVO -  MANDADO DE SEGURANÇA -  DIREITO 

DE TRATAMENTO DE SAÚDE -  FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO PELO ESTADO -  AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER -  DENEGAÇÃO.

Não é abusiva ou ilegal a exigência da autoridade impetrada para 

que a paciente, com direito a tratamento de saúde custeado pelo 

Estado, se apresente para avaliação diagnostica.

Desautorizada a concessão de segurança ante a não apresentação 

da paciente ao serviço de saúde pública. Inteligência do artigo I o, da 

Lei n° 1.533/51.

Acórdão n° 3199-11 Grupo de Câmaras Cíveis 

Mandado Seg. -  0074853-8

VISTOS, e discutidos este autos de Mandado de 

Segurança n° 74.853-8, de Curitiba em que é impetrante Carmen Lúcia 

Fernandes Miguel, impetrado Sr. Secretário de Estado da Saúde do Estado 

do Paraná, e litisconsorte passivo, o Estado do Paraná:

1. Carmen Lúcia Fernandes Miguel impetrou a 

presente medida, com pedido de deferimento liminar contra o ato do senhor 

Secretário da Saúde do Estado do Paraná, objetivando o fornecimento do 

medicamento RILUTEK.

Alega que a autoridade impetrada omite-se da 

responsabilidade de fornecer medicamento; que este é essencial à sua vida

3 Miguel
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e saúde; que não dispõe de recursos próprios para sua aquisição, valendo-se 

do Sistema Público de Saúde.

Juntou documentos de fls. 16/39.

A liminar não foi deferida, notificando-se a 

autoridade apontada como coatora para que se pronunciasse, em 72 horas, o 

que se deu, às fls. 50/52.

O Estado do Paraná, às fls. 76, pediu ingresso na

lide.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, 

às fls. 66/72, é pela denegação da segurança, por incomprovação dos fatos 

alegados e ausência de ato ilegal ou abuso do poder.

2. Não estão presentes os requisitos legais 

para a concessão da segurança pleiteada.

A impetrante, dizendo-se portadora de Esclerose 

Lateral Amiotrófica, do que fez prova, alega necessitar exclusivamente do 

medicamento Rilutek, único capaz de retardar o avanço da doença .

Não tendo condições de comprá-lo, encontra-se 

dependente do sistema de saúde pública, incumbindo ao Estado o dever de 

atendê-la.

Em tese, o direito invocado pela impetrante é

inquestionável.

Todavia, o caso em exame não apresenta os 

contornos objetivos que autorizem reconhecer-se a existência de ato ilegal 

ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

Esta, nas informações prestadas, afirmou não haver: 

“comprovação científica de que o medicamento 

R1LUZOL, nome comercial RILUTEK, possua 

eficácia para curar a esclerose Lateral 

Amiotrófica... ”,
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existindo

“ um único esutdo do Subcomitê de Padrão de 

Qualidade da Academia Americana de 

Neurologia, datado de abril de 1997, onde se 

informa que O tratamento sintomático de 

pacientes com a mencionada doença não se 

alterou pela adição de RILUZOL 

Informou, ainda que pediu estudo à Sociedade 

Paranaense de Ciências Neurológicas quanto ao medicamento RILUZOL, 

no qual foram explicitadas

“ as condições mínimas para a utilização do 

remédio e ...as condições de exclusão... onde a 

utilização do RILUZOL não possui eficácia 

nenhuma, nem como discreto prolongador da 

sobrevida do paciente ”.

Disse ainda que informou ao Dr. Promotor de 

Justiça da comarca de residência da paciente/impetrante, que a mesma 

deveria apresentar-se ao serviço público para submeter-se aos exames 

clínicos atualizados, sem ônus, para averiguação de enquadramento nas 

condições enunciadas, ao que a mesma não atendeu, impossibilitando o 

oferecimento do tratamento de saúde.

Ora, está evidenciado que não houve ilegalidade 

ou abuso de poder, no procedimento da autoridade impetrada que, não se 

recusando a fornecer o medicamento, tão só deseja enquadrar o caso nos 

parâmetros científicos de validade de utilização do meio terapêutico.

Consequentemente, não se caracteriza o direito 

líquido e certo, a ser amparado pela via escolhida.
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A propósito, leciona Alfredo Buzaid, in Mandado 

de Segurança, Vol. I, p. 87/88, Saraiva, 1989:

“... O que, a nosso ver, esclarece o conceito 

de direito líquido e certo é a idéia de sua 

incontestabilidade, isto é, uma afirmação 

jurídica que não pode ser séria e validamente 

impugnada pela autoridade pública, que 

pratica um ato ilegal ou abuso de direito. Ele 

tem, na realidade, dois pólos: um positivo, 

porque se funda na constitucionalidade ou na 

lei: outro negativo, porque nasce da violação 

da Constituição ou da lei. Ora, a norma 

constitucional ou legal há de ser certa em 

atribuir à pessoa o direito subjetivo, 

tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a 

seu respeito qualquer controvérsia, quer de 

interpretação, quer de aplicação, já  não pode 

constituir fundamento para a impetração de 

mandado de segurança”.

Assim, indemonstrados ilegalidade ou abuso 

de poder, é de se denegar a segurança.

ACORDAM os integrantes do Segundo 

Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, denegar a ordem impetrada.

Participaram do julgamento os
/V

Excelentíssimos Senhores Desembargadores; Altair Patitucci, Angelo 

Zattar, Wanderlei Resende e Sidney Mora e, o juiz convocado Dr. Ronald 

Schulman.

Curitiba, 22 de abril de 1999.
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3) 239- MANDADO DE SEGURANÇA N° 70086-1, DE CURITIBA 
IMPETRANTE - CHARLES WOLF

IMPETRADO - SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

DO ESTADO DO PARANÁ.

RELATOR - IVAN BORTOLETO -  JUIZ CONVOCADO 

MANDADO DE SEGURANÇA -  ESCLEROSE MÚLTIPLA - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO - 

IMPETRANTE NÃO INTEGRADO AO SERVIÇO ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS) -  INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO. SEGURAÇA DENEGADA

Acórdão n° 518 -  III Grupo de Câmaras Cíveis 
Mandado de Segurança 0070086-1

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 

70086-1, de Curitiba em que é impetrante: CHARLES WOLF, e 

impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESTADO DO PARANÁ.

1 . Charles Wolf impetrou mandado de 

segurança, em caráter preventivo, contra omissão do Senhor Secretário de 

Estado da Saúde, em lhe fornecer, através do SUS, medicamento essencial 

à sua saúde. Narrou ser portador de esclerose múltipla, doença evolutiva 

que se manifesta por surtos, com comprometimento neurológico, a exigir 

tratamento, três vezes por semana, com Interferon Beta -  1 A 3.000.000UI, 

conforme prescrição médica que anexa. Alegou que, como integrante da 

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), procurou a 

Secretaria de Estado da Saúde, tendo sido informado de que, lá “estão a 

espera de verba para custear tal despesa”; posteriormente a autoridade 

impetrada, mediante o ofício n° 1668/GAB/1997, admitiu não poder 

fornecer o medicamento, “pois o mesmo é tecnicamente nominado

239 Acórdão publicado no D.J./PR n. 5484, de 09 de outubro de 1999.
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excepcional, ou seja, se destina a doenças específicas e de difícil 

tratamento, sendo de altíssimo custo e de eficácia variável”, salientando, 

ainda, “não ser permissível ... que o Sistema Único de Saúde passe a 

fornecer remédios receitados em estabelecimentos particulares, sem 

tratamento efetuado por médicos conveniados ou cadastrados no sistema. ” 

Aduziu que a saúde e um direito constitucionalmente assegurado, certo, 

ainda, que a Lei Orgânica da Saúde (LF n° 8.080/90) prevê a “assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica ”, no campo de atuação do 

SUS, e que o medicamento pretendido está relacionado na lista de remédios 

a serem fornecidos pelo Estado (Port. N° 102/95 - MS). Postulou, então, a 

concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja determinado o 

fornecimento do medicamento apontado, pelo prazo mínimo de dois anos 

ou enquanto dele tiver necessidade, segundo recomendação médica.

A d. autoridade impetrada prestou as informações 

solicitadas (f. 58/69), suscitando, preliminarmente, a litigância de má-fé do 

impetrante e a decadência da impetração. No mais, sustentou não preencher 

o impetrante os requisitos necessários para “o fornecimento de 

medicamento em complementação a tratamento clínico

Deferida a liminar postulada (fls. 83/85), 

manifestou-se o Estado do Paraná, sendo-lhe concedida a habilitação no 

processo.

A seguir foram os autos encaminhados a d. 

Procuradoria Geral de Justiça que recomendou a denegação da ordem 

impetrada.

2. Não merecem prosperar as preliminares

suscitadas pelo impetrado.

2.1. Inexiste nos autos prova alguma suficiente 

a ensejar a litigância de má-fé do impetrante em razão de alteração da 

verdade dos fatos, como quer a autoridade.
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2.2.No que concerne à decadência do direito à 

impetração, deve-se levar em conta que “a fluência do prazo”, ensina Hely 

Lopes Meirelles, “só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se 

torna operante ou exeqüível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito 

do impetrante” (in: “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data”, 15a Ed. pág. 37).

Como é sabido, a garantia do mandado de 

segurança é constitucionalmente assegurada, não só para remediar lesões 

do direito consumadas, mas também para prevenir lesões iminentes -  daí a 

franca admissão do denominado mandado de segurança preventivo, que 

pressupõe o “justo receio” do interessado de que a violação de seu direito 

venha a se concretizar, como se dá no caso da espécie.

Dessa forma, como o ato não produziu lesão 

direta ao direito do impetrante, mas um receio de lesão, não está apto a 

desencadear a fluência do prazo decadencial.

3. No mérito, a despeito de ter deferida, em 

cognição sumaria, a liminar postulada pela impetrante, impõe-se como 

necessária, a partir de analise exauriente, a denegação da ordem em 

definitivo, com a conseqüente cassação da medida de urgência.

Com efeito.

A matéria, apesar de recente, já  foi objeto de 

apreciação deste colendo Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, que, por 

ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 69.321-8, relatado 

pelo Juiz Cordeiro Clève entendeu:

“O artigo 196 da Constituição Federal na peça 

inaugural, estabelece com efeito, que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 

redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e
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recuperação ”. Não se trata, por óbvio, de norma que deva ser interpretada 

isoladamente, mas sim, sistematicamente, em harmonia com as demais 

disposições constitucionais. Assim, pois, seguem-se os demais artigos da 

mesma seção (de 197 a 200). O artigo 196, aliás, dispõe que o direito a 

saúde deve ser garantido mediante ‘políticas sociais e econômicas ’, o que 

significa dentro de um certo ordenamento legal. E o artigo 197 estabelece 

que cabe ao Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre as ações e 

serviços de saúde e sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiro e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Verifica-se, portanto, que os serviços de saúde 

haverão de ser prestados, nos termos da lei, pelo Estado ou por terceiros 

por ele credenciados, e também por particulares. O Estado e os 

estabelecimentos por ele credenciados prestam serviços às pessoas 

necessitadas, como se sabe, através do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

isso, obedecendo o principio da igualdade, sem contemplar privilégios ou 

preconceitos de qualquer espécie.'’’’

E conclui o em. Relator:

“Não se pode negar que em tais 

circunstâncias, inexistem direito líquido e certo ao fornecimento do 

medicamento interferon beta, como pretendido. Em primeiro lugar, porque 

os associados em apreço não estão cadastrados junto ao SUS e nem 

tampouco sendo atendidos clinicamente por seu intermédio, não admitindo 

a norma constitucional e legal qualquer privilegio ou violação do principio 

igualitário. Em segundo lugar, porque não existe em relação a esses 

associados, um diagnostico preciso, para avaliação da enfermidade e 

recomendação do medicamento, através do SUS. E, em terceiro lugar, 

precisamente porque não há norma legal impondo ao Estado o dever de 

fornecer medicamentos indiscriminadamente, devendo faze-lo, sim, dentro
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do Sistema Unico de Saúde (SUS) e segundo o seu ordenamento, nos 

termos da Lei Orgânica da Saúde.

Recusando-se os associados cadastrados da 

impetrante ao tratamento clinico através do SUS, fica  evidenciado que tem 

eles condições econômicas para tratamento particular, e, assim não se 

justifica, ademais, a pretensão voltada ao fornecimento de medicamentos 

pelo Estado, em detrimento daqueles que são necessitados e se sujeitam ao 

SUS, pois isso implicaria em desigualdade de tratamento

Compartilhando do mesmo entendimento, 

peço vênia para adotar as mesmas presentes razões, para o fim de, não 

vislumbrando qualquer ofensa a direito líquido e certo, denegar a segurança 

impetrada, cassando, conseqüentemente, a liminar deferida.

Nesse sentido, também opinou a d. 

Procuradoria Geral de Justiça: “De outra parte, à mingua de qualquer 

informação quanto aos fatos e circunstâncias que concretamente digam 

respeito à situação do impetrante, sobretudo no atinente ao seu 

relacionamento com o Sistema Único de Saúde, não se permite inferir 

plausibilidade quanto à possibilidade de afronta ao seu direito, 

circunstancia que inviabiliza seja havida a impetração como preventiva, 

disso resultando juízo conducente à sua denegação.”(f. 1 1 0 ).

ANTE O EXPOSTO

ACORDAM, os Desembargadores do 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em denegar a segurança.

Participaram do julgamento os 

Desembargadores ANTÔNIO GOMES DA SILVA, FLEURY 

FERNANDES, CYRO CREMA, ANTÔNIO LOPES DE NORONHA, 

HÉLIO ENGELHARDT E NEWTON LUZ.

Curitiba 05 de agosto 1999
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4) 240- MANDADO DE SEGURANÇA, N° 71.381-5, DE

CURITIBA, II GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS.

IMPETRANTE : HEINRICH GEORG PLATZ. 
IMPETRADO : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 
LITIS. PASSIVO : ESTADO DO PARANÁ 
RELATOR : DES. OCTÁVIO VALEIXO

MANDADO DE SEGURANÇA -  LIMINAR CONTRA ATO DO 

SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE - OMISSÃO NO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO 

DE ESCLEROSE MÚLTIPLA -  INEXISTÊNCIA DE PROVA 

NOS AUTOS DE TER O IMPETRATANTE PROCURADO O 

SISTEMA DE SAÚDE PARA QUE LHE FOSSE PRESTADO 

ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO -  LIMINAR CASSADA -  ORDEM DENEGADA. 

ACÓRDÃO N° 3213-11 Grupo de Câmaras Cíveis 

Mand. Seg. 0071381-5

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 71.381-5 de CURITIBA, II GRUPO 

DE CÂMARAS CÍVEIS, em que é impetrante HEINRICH GEORG 

PLATZ, impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, e 

litisconsorte passivo ESTADO DO PARANÁ.

1. -  Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar, deferido as fls. 22/25, interposto por 

Heinrich Georg Platz, contra o Exmo. Sr. Secretario Estadual de Saúde, 

objetivando compelir o impetrado ao fornecimento de medicamento 

essencial à saúde do impetrante sob o argumento de ser portador de 

esclerose múltipla e necessitar de tratamento através de medicamento com 

principio ativo interferon beta, de elevado custo e extensa duração, e não

240 Acórdão publicado no D.J./PR n. 5398, de 31 de maio de 1999.
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dispor de recursos financeiros para custeá-lo, uma vez que cada ampola 

custa R$ 175.00 e são necessárias três por semana, num custo mensal de R$ 

2.625.00.

Em informações às fls. 32/47, a 

autoridade coatora alegou, em preliminar, carência de ação, por não ter o 

impetrante procurado o Sistema Único de Saúde de Londrina, não 

existindo, na espécie, ato abusivo a ser reprimido; que existe a imposição 

legal de tratamento clinico pelo SUS para fornecimento de medicamentos, 

em função do principio constitucional da legalidade; que os recursos 

público não podem ser destinados à instituições privadas com fins 

lucrativos; que o interferon, não pode ser ministrado sem que paciente seja 

efetivamente portador de esclerose múltipla , em razão dos efeitos 

colaterais; que o impetrante não fez prova de que seja portador da doença, 

por intermédio de exames específicos, inexistindo o fu m u s  boni iuris e o 

periculun in mora alegado. Requer a extinção do processo sem julgamento 

de mérito, ou a improcedência da ação.

A douta Procuradoria Geral de 

Justiça em parecer de fls. 72/77, manifestou-se pela denegação da ordem, 

com cassação da liminar anteriormente concedida, por considerar que o 

paciente da rede particular, deverá submeter-se às exigências do Sistema
r

Unico de Saúde, permitindo-se examinar pelos médicos públicos em 

atenção ao principio da isonomia.

É o relatório.

2. -  Preliminarmente é de se 

destacar que a liminar por mim concedida às fls. 22/25, teve por parâmetro 

a decisão proferida em 16 de julho do corrente ano, pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente em exercício, Desembargador Darcy Nasser de Mello, já 

adotada para decidir outros Mandados de Seguranças idênticos, assim 

fundamentados:
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“Os obstáculos apontados pelo 

Estado, a fim  de inviabilizar o pleito liminar dos Impetrantes, revelam-se 

frágeis: a aquisição de medicamentos essenciais à preservação da vida do 

enfermo pode ocorrer em regime de urgência; previsão orçamentária 

geral, para a compra de medicamentos destinados à farmácia do SUS, 

certamente há. Caso contrário, ao administrador é lícito remanejar 

rubricas, pratica usual na Administração Pública; quanto à averiguação 

da efetiva necessidade desse fármaco, o interferon, nada impedirá que os 

Médicos da Saúde Estadual realizem os necessários exames, ao fito  de 

constatar, caso por caso, a adequação da prescrição medicamentosa

Também este não é o momento 

oportuno para a verificação das responsabilidades recíprocas entre órgãos 

que integram o SUS -  atividade reservada para a decisão final deste
( (  • j >>w nt .

A afirmativa de que normas 

programáticas são meras promessas do constituinte, simples diretrizes, 

objetivos a serem alcançados, mas sem nenhuma obrigatoriedade, fo i 

adequadamente redefinida no v. Acórdão n° 3036, quando, em voto 

condutor da lavra do eminente Desembargador ANGELO ZATTAR, este 

Tribunal de Justiça, pelo seu colendo II Grupo de Câmaras Cíveis, 

inadimitiu as restrições levantadas pelo Estado, considerando-as 

violadoras de direito liquido e certo dos portadores dessas doenças 

denegerativas.

É certo que a situação fática 

deslinde, sempre ensejou muita incompreensão e mesmo incerteza em se 

saber quais os limites de atuação do Poder Judiciário na investigação do 

exame da legalidade do ato administrativo.

Como bem assinala SEABRA 

FAGUNDES(l), o motivo do ato administrativo faz parte da sua
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configuração legal, e a verificação dele esta incluída na análise de 

legalidade.

O motivo exigido por lei, ou 

invocado pela autoridade na prática do ato -  escreveu FRANCISCO 

CAMPOS(2) -  “constitui a sua razão jurídica de ser”. Por isso, também 

ensina ele, com apoio em JEZE, que quando a lei exige motivo 

determinado, ou, quando a autoridade o declara, mesmo não sendo imposto 

por lei, a demonstração de que inexistia “a situação de fato pressuposta... 

gera, como conseqüência, a invalidade ou a ineficácia do ato”.

Como se sabe, sob o Estado democrático de Direito, vige o princípio da 

legalidade da Administração, pelo qual, diversamente do particular, que 

pode fazer tudo o que a lei não proíbe, não lhe é licito obrar senão o que lhe 

permite a norma, para a satisfação das

necessidades ou interesses públicos nela previstos ou pressupostos. Ocorre, 

porém, que o legislador ao editar a lei não tem condições de prever todas as 

hipóteses de fato ocorrentes na vida de relação entre as pessoas e que 

seriam capazes de determinar o comportamento administrativo mais 

adequado, em cada caso, para atender aos objetivos específicos, conferindo 

por isso a determinados servidores o poder de escolha, dentre várias 

soluções possíveis àquela que mais se adequa à finalidade que visa alcançar 

de maneira explícita ou implícita, o que em Direito Administrativo se 

caracteriza como o “poder discricionário”.

ALBERTO SILVA

FRANCO(3), Des. Aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

artigo de doutrina publicado na Revista JTJ — Volume 132 — Página (faz as 

seguintes considerações a respeito do direito à vida:

(1) in “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”, Rio, 1941, pág. 118, nota 7.

(2) (“Os Atos do Governo e a Teoria dos Motivos Determinantes”, em “Pareceres”, 2 série, Rio, 1936, 

págs. 180 e segs.).
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“A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 5o estatuiu que ‘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, etc.’

O texto constitucional 

consagrou, entre outros direitos básicos, o direito à vida e tal direito 

tem, de acordo com os termos adotados pelo legislador constituinte, a 

característica de ser inviolável, isto é, de ser um direito ‘que não se 

pode infringir, que não se pode ou deve atacar, que deve estar ao 

abrigo de qualquer violência, enfim, ‘sagrado’(cit 3).

É exato que a redação dada à 

regra constitucional não apresentou a necessária precisão técnica: 

destinatários desses direitos não são apenas brasileiros ou os 

estrangeiros residentes no País, mas sim, os que, se encontrem, 

brasileiros ou estrangeiros, residentes ou de passagem, no território 

nacional.”

Entretanto, na espécie não há 

como desconsiderar o que informa a autoridade coatora, de que o 

Impetrante deixou de atender a requisito sine qua non para a impetração 

de Mandado de Segurança, que é a existência de ato arbitrário ou ilegal a 

ser corrigido judicialmente. Extrai-se das informações de fls. 32/46, os 

seguintes aspectos importantes (verbis):

O SR. HEINRICH GEORG
  r

PLATZ nunca procurou o Sistema Unico de Saúde para que este lhe 

prestasse atendimento. Não há nos autos qualquer receita ,  despacho

(3) SILVA, Antônio de Morais -  “Grande Dicionário da Língua Portuguesa”, vol. V/1.033, Editorial 

Confluência, Lisboa, 1953.

136



administrativo, protocolo, declaração, ou enfim, qualquer documento que 

comprove que o impetrante fo i  algum dia submetido a consulta médica 

no âmbito do SU S e, muito menos, que procurou o Sistema Único de 

Saúde para fornecim ento do medicamento aqui pleiteado.
r

O Sistema Unico de Saúde 

possui toda uma sistemática, que será descrita abaixo, para atendimento 

a portadores de esclerose múltipla, a qual, o paciente sequer procurou. 

Nesse sentido, para provar que não houve negativa de atendimento, 

juntam os DECLARAÇÃO DO OUVIDOR GERAL DA SECRETARIA
r

DE ESTADO DA SAUDE, afirmando que desconhece a existência de 

qualquer grupo especial de tratamento no âmbito do SU S em Londrina e 

que não há, no SU S Estadual, registro de qualquer requerimento 

efetuado pelo impetrante.

H á uma imposição técnica e 

outras duas imposições legais de que para requerer medicamentos do 

SUS, o requerente deve estar sendo submetido a tratamento clínico 

oferecido pelo SUS. Discorrerei agora sobre a imposição técnica e, 

oportunamente, me referirei sobre as imposições legais.

Atente-se, tratamento clinico é 

o conjunto de procedimentos médicos ou laboratoriais que objetivam a 

cura ou a manutenção da sobrevida do paciente. Um tratamento clínico, 

assim como as sentenças judiciais e assim como doutrina jurídica, está 

sujeito a interpretação do profissional que o ministra. Não é possível ter 

um tratamento ou uma medicação em especial como única possível, como 

o néctar da cura, como se fosse uma poção mágica que o paciente 

ingerisse e extinguisse todos os seus sintomas. Pois, reiteramos, 

tratamento é um conjunto de procedimentos.

Uma vez demonstrado o 

sentido da expressão tratamento clínico, afirmo seguramente, a
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obrigação constitucional do Sistema Único de Saúde é disponibilizar o 

melhor tratamento clínico, o que engloba, profissionais, entidades 

hospitalares, conduta médica e, inclusive, a dispensação e fornecim ento  

de remédios. Entretanto atente-se, a dispensação e fornecim ento de 

remédios é decorrente do tratamento clínico, até porque como já  

explicamos, tratamentos são subjetivos, sujeitos as opiniões do 

profissional que os ministra.

Sendo assim, fica  evidente 

que, tecnicamente, é necessário que o requerente permita ao Sistema
r

Unico de Saúde prestar-lhe, por meio dos médicos da Rede Pública, o 

tratamento clínico da enfermidade que o acomete. Esta é a única form a
r

de o Sistema Unico de Saúde fornecer, legitimamente, o medicamento 

solicitado.

Os serviços de saúde 

oferecidos pelo SU S no Paraná, NUNCA NEGADOS AO

IM PETRANTE , são de excelência reconhecida em todo o País e 

possuem todos os profissionais e estabelecimentos necessários a um  

atendimento eficaz da doença que acomete o Impetrante.

Para o Impetrante poder ser 

tratado clinicamente pelo SUS, deverá inicialmente procurar um dos 

milhares de serviços de saúde básicos espalhados por todo o Paraná, só 

em Londrina são 53 (cinqüenta e três) postos de saúde à disposição da 

população. Uma vez realizado o exame inicial por um médico clinico 

geral, o paciente será encaminhado a um médico neurologista que, 

provavelmente, solicitará exames de ressonância magnética e tomografia 

computadorizada. Somente após a realização desta avaliação médica será 

ao possível ao médico neurologista do SU S efetuar o receituário de 

qualquer medicamento, inclusive do solicitado pelo requerente. No
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Paraná há a disponibilização gratuita dos exames e dos profissionais a 

que nos referimos acima, entretanto o Impetrante os tem rejeitado. 

Obviamente, há fila s e menos conforto do que os consultórios 

freqüentados pelo impetrante, contudo ainda assim é um tratamento 

eficaz e de excelência.^

Analisando o contido nos 

autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 73/77, 

de onde pinçamos os seguintes fundamentos:

“Com razão, portanto, a 

autoridade apontada coatora: i(para a concessão da segurança pleiteada 

o Impetrante deveria ter se submetido ao Sistema de Atendimento do 

SUS, realizando exames e fornecim ento poderia fazer uso deste remédio 

heróico, caso contrário sequer existe direito liquido e certo a ser pleiteado 

”(cf. fls. 45, das Informações).

E não há de falar-se de 

carência de ação por não ter o impetrante comparecido perante os
r

médicos do Sistema Unico. Um tal reconhecimento importaria fechar- 

lhe as portas da Justiça, quando o caso, verdadeiramente, é direito, 

direito que, apenas, na espécie, não se nos tem apresentado como 

liquido e certo.

Direito ao interferon, e, pois, 

a esse tratamento quimioterápico, o Impetrante tem, como o tem 

qualquer outro brasileiro; apenas que para exercê-lo plenamente deve 

submeter-se aos requisitos de controle do Poder Público, qual seja o 

elementar e mínimo de examina-lo. E a exigência se justifica. Porque, 

doutra forma, as liminares, desfundamentadas, abririam portas a 

tantas e inimagináveis fraudes a que o Sistema de Saúde Brasileiro está 

sabidamente exposto.”
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Em face do exposto, cassa-se a 

liminar concedida, denegando-se a segurança impetrada, por falta dos 

requisitos essenciais para o writ, que é a existência de ato arbitrário ou 

ilegal a ser corrigido judicialmente.

É como voto.

ACORDAM os

desembargadores integrantes do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

denegar a segurança impetrada.

Curitiba, 08 de abril de 1999 

Estiveram presentes à sessão os 

Exmos. Srs. Desembargadores ÂNGELO Z ATT AR, WANDERLEI 

RESENDE E DILMAR KESSLER e o eminente Juiz convocado RONALD 

SHULMANN.

5) -241 MANDADO DE SEGURANÇA N° 75.175-3 DE 

CURITIBA.

IMPETRANTE: DAVID KEVIN PARAGUAY 

(REPRESENTADO)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO 

PARANÁ E OUTRO.

INTERESSADO: ESTADO DO PARANÁ

RELATOR CONVOCADO: JUIZ ANTONIO ALVES DO

PRADO FILHO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES 

AFASTADAS. FORNECIMENTO DA SUBSTÂNCIA 

INTERFERON, PARA TRATAMENTO DE HEPATITE B

241 Publicado no Diário da Justiça do Estado do Paraná n. 5398, de 31 de maio de 1999.
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CRÔNICA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE 

GARANTEM O DIREITO A VIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A negativa de fornecimento do medicamento indicado para o 

tratamento da doença do impetrante, afronta a proteção do direito 

à vida, direito subjetivo inalienável, garantido pela Carta Magna. 

Segurança Concedida.

Acórdão n° 3316 - 1 Grupo de Câmaras Cíveis.

Mand. Seg. -  0075175-3

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de 

Mandado de Segurança n° 75.175-3 de Curitiba, onde é impetrante David 

Kevin Paraguay (representado), impetrado o Secretário de Saúde do Estado 

do Paraná e outro, interessado o Estado do Paraná.

1 - O presente “mandamus” foi impetrado 

visando garantir o fornecimento do remédio Interferon Beta 2b, na dose 

recomendada, para tratamento de Hepatite B Crônica Ativa, que acomete o 

impetrante, de apenas quatro anos. Que a negativa de seu fornecimento, 

implica em risco de vida, sendo medicamento de custo elevado, que impede 

sua aquisição pela família do impetrante.

Requer, ao final, com fulcro no artigo 5o, 

inciso LXIX, da Constituição, a concessão de liminar, determinando ao 

Chefe da Central de Medicamento Excepcionais de Londrina ( CEMEPAR) 

e ao Secretário de Saúde do Estado, que passem a fornecer imediatamente o 

medicamento indicado para o tratamento da doença.

Deferida a liminar pleiteada, vieram as 

informações da autoridade dita coatora. Afirma, preliminarmente, a 

decadência do direito de interpor o mandado, pois escoado o prazo de cento 

e vinte dias após a ciência do indeferimento do pedido de fornecimento de 

medicamento e também irregularidade da representação, que deveria ser
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feita por instrumento público. No mérito, que não há arbitrariedade ou 

ilegalidade na negativa do pleito à Impetrante.

O Estado do Paraná comparece ao feito 

para habilitar-se. Com vista à Procuradoria Geral de Justiça que opinou 

pela sua definitiva concessão.

E o relatório.

2 - As preliminares suscitadas pelo

impetrado improcedem.

A primeira delas, de decadência de direito 

de impetrar o remédio heróico, pela absoluta falta de comprovação da 

“ciência” do indeferimento do pedido para o pai impetrante.

Isto porque o documento de notificação foi 

realizado de forma unilateral, consoante se extrai do documento de fl. 22 

verso, onde se lê:

1. Ciente.

2. Contato telefônico com o Sr.

Israel, pai do paciente para

comunicá-lo do despacho (em 

11/09).

3. Arquivo.

Assinatura ilegível.

Deste modo, não é possível garantir 

que realmente foi a avô ( o Sr. Israel não é o pai) cientificado da negativa, 

com o que afasta-se a preliminar.

A segunda, de representação 

irregular, com pedido de extinção do feito, afiguraria extremado rigorismo, 

confrontado o que estabelece o artigo 13 do Código de Processo Civil, 

determinando que o juiz ofereça a oportunidade de regularização antes da 

extinção.
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“Em face da sistemática vigente 

(CPC, art. 13), o juiz não deve extinguir o processo por defeito de 

representação antes de ensejar à parte suprir a irregularidade”(STJ -  

RT 659/183). Neste sentido: RSTJ 32/324, em que se distingue entre 

defeito de representação e falta de representação. Tem sido admitida a 

regularização da apresentação processual mesmo depois de decorrido 

o prazo fixado pelo juiz (RT 499/135).

Esta severidade tem sido abrandada, 

e os Tribunais tem entendido pela validade das procurações outorgadas por 

instrumento particular, por representantes de menores, ainda mais quando 

se postula direitos deste, agindo em seu nome.
r

E válida a procuração “ad judicia”, 

outorgada por instrumento particular pelo representante de menor 

impúbere, em nome deste (STF -  Ia Turma, RE 86.168-8-SP, j. 27-5-80, 

v.u., 13-6-80, p. 4.461, 4a col., em.; RJTJESP 56/132, RJTAMG 33/81, 

JTAERGS 91/67, 91/151, Boi. AASP 955/40).

O fato de necessitar o impetrante, de 

tratamento inadiável, disponível no mercado e que se revela essencial à 

preservação de sua própria vida, aliado ao impostergável dever do Estado 

de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde ( art. 6o 

e 196, da CF/88), justifica a concessão em definitivo do “mandamus”, 

impondo ao Ente Público a obrigação de fornecer os medicamentos capazes 

de evitar-lhe a morte.

Ora, “in casu”, trata-se de proteção 

do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República ( art. 5o, caput). Negar o 

fornecimento dos medicamentos, conforme pretende a autoridade coatora, 

seria negar vigência ao citado dispositivo constitucional.
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Devido à peculiaridade do caso 

concreto faz-se necessário interpretar a lei de forma mais humana, 

teleológica, onde princípios de ordem ético-jurídicos levam a decidir pela 

preservação da vida.

A singularidade do caso ( menor 

acometido de Hepatite B Crônica Ativa ), a imprescindibilidade do 

tratamento com a substância Interferon Beta 2b, que constitui o único meio 

capaz de salvar a vida do paciente, e a impostergabilidade do cumprimento 

do dever político-constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas 

as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção a 

saúde (CF, art. 6o, c/c art. 227, § Io) constituem fatores, que, associados a 

um imperativo de solidariedade humana determinam a concessão em 

definitivo do mandado de segurança.

Este Tribunal já teve oportunidade de 

julgar caso assemelhado., entendendo pelo necessário fornecimento:

“MANDADO DE SEGURANÇA -  

DOENÇA DEGENERATIVA -  FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO ESSENCIAL A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, 

NEGADO PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE., SOB A 

ALEGAÇÃO DE TER SIDO PRESCRITO POR PROFISSIONAL 

INTERGRANTE DE SERVIÇO PARTICULAR DE SAÚDE -  

DIREITO LIQUIDO E CERTO INSCRITO NO ART. 196 DA 

CARTA MAGNA -  SEGURANÇA CONCEDIDA”. MANDADO DE 

SEGURANÇA (GR) 63893500 - - Ac. 3036 DES. ÂNGELO Z ATT AR -  II 

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS -  julg: 23/04/1998 -  Concederam a 

segurança impetrada -  unânime.

Ante o exposto, é de se conceder a

segurança pleiteada.
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ACORDAM os Senhores 

Desembargadores integrantes do I Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de 

Justiça, em conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar, por 

maioria de votos.O julgamento foi presidido pelo Sr. Desembargador 

PACHECO ROCHA, sem voto, e dele participaram os Senhores 

Desembargadores JESUS SARRÃO, NÉRIO SPESSATO FERREIRA E 

REGINA AFONSO PORTES, Vencidos os Senhores Desembargadores 

ULYSSES LOPES e J. VIDAL COELHO.

Curitiba 15 de abril de 1.999.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

A pretensão mandamental não tem como subsistir.
O direito à saúde constitui um direito social

prestacional, ou seja, um direito subjetivo individual a prestações materiais. 

E direito fundamental, consagrado nos artigos 6o e 196 e seguintes da 

Constituição da República, normas essas de cunho programático.

O reconhecimento desse direito não importa 

todavia, em imposição absoluta ao Poder Público quanto à forma de sua 

efetivação. Muito embora se trate de um direito dotado de vinculatividade, 

no sentido de obrigar o Estado à realização da prestação material 

assegurada constitucionalmente, incidem as limitações impostas pela 

denominada “reserva do possível”.

Ingo Wolfgang Sarlet trata do assunto com 

maestria impar, na obra “A Eficácia dos Direito Fundamentais” (Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999, págs. 259/261), cujos escólios adoto 

como fundamento das minhas razoes de decidir.

“Justamente pelo fato de os direitos sociais 

prestacionais terem por objeto prestações do Estado diretamente
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vinculadas à destinção, distribuição ( e redistribuição), bem como à 

criação de bens materiais, aponta-se, com propriedade, para sua 

dimensão economicamente relevante. Tal constatação pode ser tida 

como essencialmente correta e não costuma ser questionada. Já os 

direitos de defesa -  precipuamente dirigidos a uma conduta omissiva -  

podem, em principio, ser considerados destituídos desta dimensão 

econômica, na medida em que o objeto de sua proteção (vida, 

intimidade, liberdade, etc.) pode ser assegurado juridicamente, 

independentemente das circunstâncias econômicas. Esta característica 

dos direitos sociais a prestações assume especial relevância no âmbito 

de sua eficácia e efetivação, significando que a efetiva realização das 

prestações reclamadas não é possível sem que se despenda algum 

recurso, dependendo, em ultima análise, da conjuntura econômica....

Diretamente vinculada a esta 

característica dos direitos fundamentais sociais a prestações está a 

problemática da efetiva disponibilidade do seu objeto, isto é, se o 

destinatário da norma se encontra em condições de dispor da 

prestação reclamada (isto é, de prestar o que a norma lhe impõe seja 

prestado), encontrando-se, portanto, na dependência da real existência 

de meios para cumprir para com sua obrigação. Já há tempo se 

averbou que o Estado dispõe apenas de limitada capacidade de dispor 

sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas normas definidoras 

de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a limitação dos 

recursos constitui, segundo alguns, um limite fático à efetivação destes 

direitos. Distinta da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da 

possibilidade material de disposição, situa-se a problemática ligada à 

possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado (assim como o 

destinatário em geral) também deve ter a capacidade jurídica, em 

outras palavras, o poder de dispor, sem o qual de nada lhe adiantam os
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recursos existentes. Encontramo-nos, portanto, diante de duas facetas 

diversas, porém intimamente entrelaçadas, que caracterizam os 

direitos fundamentais sociais prestacionais. E justamente em virtude 

destes aspectos que se passou a sustentar a colocação dos direitos 

sociais a prestações sob o que se denominou de uma ‘reserva do 

possível’, que, compreendida em sentido amplo, abrange tanto a 

possibilidade, quanto o poder de disposição por parte do destinatário 

da norma....

Neste contexto, há quem sustente que, 

por estar em causa uma verdadeira opção quanto à afetação material 

dos recursos, também deve ser tomada uma decisão dobre a aplicação 

destes, que, por sua vez, depende da conjuntura socioeconômica 

global, partindo-se, neste sentido, da premissa de que a Constituição 

não oferece, ela mesma, os critérios para esta decisão, deixando-a ao 

encargo dos órgãos políticos ( de modo especial ao legislador) 

competentes para a definição das linha gerais das políticas na esfera
r

socioeconômica. E justamente por esta razão que a realização dos 

direitos sociais pretacionais -  de acordo com a oportuna lição de 

Gomes Canotilho -  costuma ser encarada como autêntico problema de 

competência constitucional: ‘ao legislador compete, dentro das

reservas orçamentais, dos planos económicos e financeiros, das 

condições sociais e económicas do país, garantir as prestações 

integradoras dos direitos sociais, econômicos e culturais’.”

Ante todo exposto importa concluir que 

cumpre ao Poder Judiciário respeitar o planejamento de política econômica 

e social do Estado, de forma a alcançar, de fato, a plena efetividade das 

normas constitucionais.

No caso dos autos, demonstrou a autoridade 

apontado como coatora que o Estado do Paraná vem procedendo segundo
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uma política de distribuição de medicamentos que é fundada nas 

possibilidades financeiras da Saúde Pública Paranaense e em critérios 

técnicos estabelecidos por um programa que envolve várias instituições 

cientificas da sociedade. Demonstrou, também, que o medicamento 

solicitado na ação mandamental demanda política própria de planejamento, 

aquisição e distribuição (fls. 65/100).

Lembro aqui que o único lugar do mundo 

que tenho conhecimento em que as normas constitucionais encontram 

aplicação imediata, na pratica, é na Constituição da Noruega. Nesse país a 

cultura, por exemplo, é constitucionalizada, assim como no Brasil. Só que 

lá, se um cidadão norueguês pedir um livro de Machado de Assis editado 

no Brasil, o mesmo será fornecido sem maiores delongas, porquanto 

existem meios para a satisfação imediata das regras constitucionais que 

tratam da cultura.

Na espécie, todavia, como antes exposto, 

inexiste o instrumental necessário para a caracterização do direito 

postulado.

Curitiba 15 de abril de 1999 

Des. Ulysses Lopes.

6)242 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N° 

82.083-1, DE CURITIBA -  3a VARA FAZENDA PÚBLICA, 

FALÊNCIAS E CONCORDATAS.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO 

APELANTE: ESTADO DO PARANÁ

APELADOS : APARECIDA AGUERRA VIANA E

OUTRO.

242 Acórdão publicado no D.J./PR de 14 de fevereiro de 2000, p. 15.
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RELATOR: DES. SIDNEY MORA

APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO CAUTELAR CUMULADA E 

DECLARATÓRIA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 

BETA INTERFERON OU BETAFERON 8.000.000 UI PELO 

ESTADO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA 

DEGENERATIVA DENOMINADA ESCLEROSE MÚLTIPLA. 

DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 167 DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL. APELAÇÃO E REEXAME NÃO PROVIDOS. 

SENTENÇA MANTIDA. “A saúde é direito social do cidadão e 

dever do Estado que deve assegurá-la, inclusive, com o 

fornecimento dos medicamentos necessários ao combate das 

doenças”.

Acórdão n° 16967 -  2a Câmara Cível 

ApCvReex -  0082083-1

VISTOS, relatados e discutidos os presentes 

autos de Apelação Cível e Reexame Necessário n° 82.083-0, da Comarca 

de Curitiba -  3a Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas, no qual 

figura como remetente o JUIZ DE DIREITO, apelante o ESTADO DO 

PARANÁ e apelados APARECIDA AGUERRA VIANA E OUTRO.

O ESTADO DO PARANÁ, interpôs o 

presente recurso de apelação cível contra a r. sentença de fls. 57/61 

prolatada nos autos de medida cautelar sob n° 16.234 e ordinária de 

declaração sob n° 16.502, proposta por APARECIDA AGUERRA VIANA 

E ETODEYA FILLA, que julgou procedentes as ações condenando o 

Estado do Paraná a fornecer às autoras o medicamento Beta Interferon ou 

Betaferon 8.000.000 UI de acordo com a recomendação médica.
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Alega, em síntese, inexistência de base legal 

ao pedido, pois o art. 167 da Constituição Estadual é norma programática, 

bem como o art. 6o da Lei 8030/90 apenas atribui competência ao Sistema 

Único de Saúde -  SUS para assistência terapêutica e farmacêutica. Sustenta 

que há imposições legais para requerer medicamento ao SUS, sendo que a 

decisão implica privilégio, em afronta ao princípio da igualdade. Alega que 

para o fornecimento dos medicamentos, seria necessário um diagnóstico 

pela rede pública de saúde e que nunca foi negado tal serviço às apeladas. 

Aduz que as portarias 102/95 e 71/97 do Ministério da Saúde são 

meramente autorizadoras da compra e venda de medicamentos.

Contra-razões às fls. 98/103, rebatendo os 

argumentos do apelante e pleiteando a manutenção da r. sentença.

Parecer pelo Ministério Público em primeiro 

grau às fls. 105, pela manutenção da r. sentença. No mesmo sentido opina a 

douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação de fls. 115/121
r

E o relatório

Voto

Sem razão o apelante, Estado do Paraná.

Tanto a legislação constitucional (Art. 196 

da Constituição Federal e art. 167, da Constituição Estadual) como a 

infraconstitucional (arts. 2o, § Io, 6o, I, “d”, 7o, I e II e 43, da Lei Orgânica 

da Saúde Lei n° 8.080/90) amparam a r. sentença objurgada e dão base 

legal ao pedido, ao contrário do que entende o apelante.

Com efeito, dispõe o art. 196, da 

Constituição da República que: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação'". O preceito é repetido, quase que nos mesmos termos pelo
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art. 167, da Constituição Estadual, verbis: “A saúde é direito de todos e 

dever de Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à prevenção, redução e eliminação de doenças e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua 

promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. Ao Estado como 

integrante do sistema único de saúde, compete implementar as ações 

destinadas a cumprir as atribuições referidas no art. 200 da Constituição 

Federal ”.

Os dispositivos transcritos não podem sofrer 

interpretação restritiva para tolher o direito à saúde, bem da maior 

importância para o ser humano e que não pode ser olvidado pelo Estado, 

cujo dever de prestar assistência à saúde de quem dela necessitar emana 

límpida da Constituição Federal.

A doença das apeladas (esclerose múltipla), 

a necessidade de fazerem uso do medicamento Beta-Interferon lb, 

conhecido comercialmente como Betaferon 8.000.000 UI, bem como a 

negativa do Estado em fornecê-las às apeladas (fls. 13 e 49, dos autos de 

medida cautelar inominada), restaram sobejamente demonstrados nos 

autos. Conforme ponderou a MMa Juíza Josély Dittrich Ribas: “as autoras 

comprovaram, ser portadoras da mencionada doença, através dos 

atestados de fls. 19, juntado por Aparecida Aguerra Viana e de fls. 47 por 

Etodéya Filia. Ao contrário do que sustentou o requerido, tais documentos 

são suficientes para comprovação do diagnóstico, posto que, além de tais 

atestados, através dos resultados dos exames de ressonância magnética 

(fls. 14 e 35/36), firmados por outros médicos, resta evidenciada a doença. 

Quanto à efetiva necessidade do uso do medicamento não há duvidas. 

Infere-se do documento de fls. 21/22 o qual não fo i impugnado pelo 

Requerido, que o interferon beta Ib (Betaferon) “...demonstrou reduzir 

significativamente tanto o número de surtos relacionados à Esclerose
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Múltipla quanto a números de novas lesões detectadas à Ressonância 

Magnética seriada” (fls. 21), Consta, ainda que é a primeira droga 

considerada eficaz e aprovada pelo Food and Drog Administrtion para 

tratamento de esclerose múltipla” (f\s.59/60).

A alegação de imposições legais e técnicas 

para requerer medicamentos do SUS não prevalece diante da situação 

fática, que exige rapidez na atuação do Estado, e diante dos comandos 

constitucionais acima citados que, uma vez observados, asseguram o direito 

à saúde e a vida, direitos estes que não podem ser amesquinhados frente a 

questões de ordem técnica.

A alegação de que para o fornecimento dos 

medicamentos seria necessário um diagnóstico da rede pública de saúde e 

que nunca foi negado tal serviço às apeladas não se sustenta. Ora, ficou 

plenamente demonstrada nos autos a doença degenerativa da qual são 

portadoras as apeladas e, nas palavras do douto Procurador de Justiça José 

Cleto Neto “O fa to  de não terem as autoras sido atendidas por médicos do 

SUS, em hipótese alguma lhes tira o direito constitucionalmente garantido, 

sendo certo, ainda, que em momento algum aponta o Apelante qualquer 

irregularidade nas provas produzidas que, corroborando a assertiva da 

inicial, evidenciam a necessidade das apeladas aos medicamentos 

pleiteados” (fls. 118). Quanto às portarias 102/95 e 71/97, desimportante 

que sejam meramente autorizadoras da compra de medicamentos, pois o 

dever do Estado defluiu de mandamento constitucional como 

reiteradamente dito. Da mesma forma não se pode exigir das apeladas a 

submissão ao tratamento pelo SUS quando este consiste basicamente em 

fornecimento do medicamento negado, e que ensejou a propositura da ação.

Reforçando o entendimento deste Eg. 

Tribunal a respeito do assunto, conforme decisão trazida à liça pela douta 

Procuradoria Geral de Justiça (fls. 117), vale transcrever a seguinte ementa:
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“Mandado de Segurança. Doença Degenerativa. Fornecimento de 

medicamento essencial à preservação da saúde, negado pelo secretário 

Estadual da Saúde, sob a alegação de ter sido prescrito por profissional 

integrante do serviço particular de saúde. Direito líquido e certo inscrito 

no art. 196, da Carta magna. Segurança concedida” (Ac. N° 3036 -  II 

Grupo de Câmara Cíveis /TJPR -  Rei. Des. Ângelo Zattar).

Posto isso, nego provimento ao apelo e ao 

reexame necessário para manter a r. sentença guerreada.

ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores integrantes da 2a Câmara Cível do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar 

provimento a ambos os recursos.

Participaram do julgamento e acompanharam 

o voto do Desembargador Relator, os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores DARCY NASSER DE MELO e ALTAIR PATITUCCI.

Curitiba, 22 de dezembro de 1999.

7)243 REEXAME NECESSÁRIO N. 96886-1, DE CURITIBA -  4a 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO

AUTOR: IVETE CORDEIRO DE OLIVEIRA

RÉU: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

CURITIBA

RELATOR: DES. SIDNEY MORA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A 

PESSOA CARENTE E PORTADORA DE MOLÉSTIA 

GRAVE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A ESTE 

FORNECIMENTO. EXEGESE DOS ARTIGOS 6o E 196, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

Acórdão N. 18495 -  2a. Câmara Cível 

R e e x .N e c .-0096886-1

VISTOS, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário n. 

96.886-1, da Comarca de Curitiba -  4a. Vara da Fazenda Pública, 

Falências e Concordatas, no qual figura como remetente JUIZ DE 

DIREITO, autor IVETE CORDEIRO DE OLIVEIRA e réu 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURITIBA.

Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 88/98, 

prolatada nos autos de mandado de segurança n. 32.728, impetrado 

por IVETE CORDEIRO DE OLIVEIRA contra ato do Senhor 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

consistente na negativa de fornecimento de medicamento Tomoxifen 

20 mg. para o combate à neoplasia mamária (câncer de mama), que 

concedeu a segurança conforme requerida, determinando-se o 

fornecimento do medicamento Tomoxifen 20 mg. ou Tecnofax 

Citrato de Tamoxifeno, ou outro qualquer, por indicação médica.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 112/116, 

pelo não provimento da Remessa Necessária.
r

E o relatório.

Voto.

243 Publicado no Diário da Justiça do Estado do Paraná de 20 de novembro de 2000.
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Não merece provimento o presente Reexame Necessário.

Bem analisou a questão dos autos a douta Procuradoria Geral 

de Justiça, em judicioso parecer que merece transcrição em parte:

“Dessume-se do processado que autora Ivete Cordeiro de 

Oliveira, portadora de neoplasia mamária, impetrou mandado de 

segurança contra ato do senhor Secretário de Saúde do Município de 

Curitiba, porque este sem qualquer razão plausível, suspendeu o 

fornecimento a ela do medicamento ‘Tecnofax 20 mg.’. Sustentou a 

suplicante falta de condições financeiras para a aquisição do remédio 

face seu elevado custo, cuja medicação vinha recebendo 

gratuitamente da municipalidade desde a época em que se submeteu 

a uma intervenção cirúrgica.

O douto magistrado de primeiro grau, na esteira do 

posicionamento assumido pela ilustre representante do Parquet 

concedeu o writ ao central argumento de que a saúde é direito 

constitucional do cidadão brasileiro e dever do Estado, de 

conformidade com os artigos 6o e 198, da Lex Máxima.

Os documentos juntados com a inicial demonstram, estreme de 

dúvidas, o delicado estado de saúde da impetrante e sua condição de 

pobreza. O atestado encartado às fls. 07, fornecido pelo doutor 

Marcelo Chemin Nicola, médico da autora, faz prova de que a 

medicação por ela reivindicada é de vital importância, sendo 

utilizada ‘como prevenção de aparecimento de novos tumores”. A 

suspensão do fornecimento do remédio pela autoridade impetrada, 

nada obstante as razões apresentadas (fls. 22/30), não encontra 

qualquer justificativa, pois consoante afirmou o médico assistente, a 

medicação deve ser consumida pela suplicante pelo prazo de cinco 

anos, como forma de prevenção à formação de novos tumores.
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Carta Magna elenca as garantias fundamentais do cidadão o 

direito 'saúde (artigo 6o ) e impõe ao Estado o dever de garantir a 

todos, mediante uma política social e econômica, acesso igualitário 

às ações e serviços destinados a sua promoção, proteção e 

recuperação (artigo 196).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, atento às diretrizes 

constitucionais, ao julgar hipótese semelhante a aqui tratada, fixou 

entendimento no sentido de que a pessoa carente faz jus à percepção 

gratuita de medicamentos, pois ‘Pelas particularidades do caso, 

interpreta-se a lei de forma mais humana e teleológica, em que 

princípios de ordem ética-jurídica conduzam ao único desfecho 

justo: a preservação da vida. Sem razão alguma a discussão a 

respeito de serem ou não programáticas as regras dos arts. 6o e 196 

da C F \RMS 11.183-PR, relator Ministro José Delgado, in 

Informativo de Jurisprudência do STJ, n. 67, período 21  a 25 de 

agosto de 2000)”.

Andou bem a r. sentença ao conceder a segurança pleiteada, na 

esteira de jurisprudência pacífica nesta Corte e nos Tribunais 

Superiores e fazendo justiça no caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao Reexame Necessário para 

manter incólume a r. sentença.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar 

provimento ao Reexame Necessário.

Participaram do julgamento e acompanharam o voto do 

Desembargador Relator, os Excelentíssimos Senhores 

Desembargador DARCY NASSER DE MELO e DR. MUNIR 

KARAM -  Juiz Convocado.Curitiba, Io de novembro de 2000.
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II - DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(1) 244 RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 6.564/RS

RELATOR: SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO 

RECORRENTE: FRANCIS PICCOLI PEDROSO 

RECORRIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. INEXISTÊNCIA.

Direito líquido e certo, para efeito de concessão de segurança, é 

aquele reconhecível de plano e decorrente de lei expressa ou de 

preceito constitucional, que atribua, ao impetrante, um direito 

subjetivo próprio.

Normas constitucionais meramente programáticas -  ad exemplum, o 

direito à saúde -  protegem um direito geral, todavia, não conferem, 

as beneficiários desse interesse, o poder de exigir sua satisfação -  

pela via do m andam us - eis que não delimitado o seu objeto, nem 

fixada a sua extensão, antes que o legislador exerça o munus de 

completá-las através da legislação integrativa. Essas normas (art.s 

195, 196, 204 e 227 da CF são de eficácia limitada, ou, em outras 

palavras, não têm força suficiente para desenvolver-se integralmente, 

‘ou não dispõem de eficácia plena”, posto que dependem, para Ter 

incidência sobre os interesses tutelados, de legislação complementar. 

Na regra jurídico-constitucional que dispõe “todos têm direito e o 

Estado o dever”- dever de saúde -  como afiançam os 

constitucionalistas, “na realidade todos não têm direito, porque a
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relação jurídica entre o cidadão e o Estado devedor não se 

fundamenta em vinculum juris gerador de obrigações, pelo que falta 

ao cidadão o direito subjetivo público, oponível ao Estado, de exigir 

em juízo, as prestações prometidas a que o Estado se obriga por 

proposição ineficaz dos constituintes”. No sistema jurídico pátrio, a 

nenhum órgão ou autoridade é permitido realizar despesas sem a 

devida previsão orçamentária, sob pena de incorrer no desvio de 

verbas.

Recurso a que se nega provimento. Decisão indiscrepante.

(2) 245RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 11.183/PR 

RELATOR: O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO 

RECORRENTE: CARMEN LÚCIA FERNANDES MIGUEL 

RECORRIDO: ESTADO DO PARANÁ

EMENTA: “CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

(RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PÚBLICO À PESSOA 

PORTADORA DE DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE

LATERAL AMIOTRÓFICA -  ELA. PROTEÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART. 5o , 

CAPUT, CF/88) E DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6o E 196, 

CF/88). ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA 

EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE 

BUROCRÁTICA.

244 Publicado no DJU de 17 de junho de 1996.
245 Publicado no DJU de 04 de setembro de 2000.
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1 -  A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da Democracia 

está na prática dos atos administrativos do Estado voltados para o 

homem. A eventual ausência de cumprimento de uma formalidade 

burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para impedir a 

concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a 

gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para 

garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida.

2 -  É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, 

o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na 

Constituição da República nos artigos 6o e 196.

3 -  Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à 

população carente, que não possui meios para a compra de 

medicamentos necessários à sua sobrevidência, a jurisprudência vem 

se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os 

necessitados podem alcançar o benefício almejado (STF, AG n. 

238.328/RS, Rei. Min. Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, Resp n. 

249.026/PR, Rei. Min. José Delgado, DJ 26/06/2000).

4 -  Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de 

ser ou não a regra dos arts. 6o e 196, da CF/88 , normas programáticas 

ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode 

sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na 

Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado”(art. 196).

5 -  Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se 

imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, 

em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único 

desfecho justo: decidir pela preservação da vida.

6 — Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim, 

considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do
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legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta 

Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, 

devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos 

cidadãos.

7 -  Recurso ordinário provido para o fim de compelir o ente público 

(Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) 

indicado para o tratamento da enfermidade da recorrente.”

(3)246 RECURSO ESPECIAL N. 57.608-RS

RELATOR: SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 

RECORRENTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RECORRIDA: TATIANA LAMB

EMENTA: “MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA RARA 

(FENILCETONÚRIA). IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO 

PELO ESTADO (LOFENALAC). CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 

DESCABIMENTO.

I -  O acórdão recorrido, ao conceder a segurança, não violou o art. Io 

da Lei n. 1.533, de 1951, achando-se em harmonia com os 

precedentes desta Corte sobre a matéria.

II -. . .”

(4) 247 RECURSO ESPECIAL N. 89.612 -  RIO GRANDE DO SUL

RELATOR: SENHOR MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA 

RECORRENTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

246 Publicado no DJU de 07 de outubro de 1996.
247 Publicado no DJU de 16 de novembro de 1997.
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RECORRIDA: ROSEMARI PEREIRA DIAS -  SUCESSÃO

EMENTA: “Administrativo. Serviço Único de Saúde -  SUS. 

Internação e Tratamento Diferenciados. Constituição Federal, 

Artigos 6o e 196. Lei 8080/90. Resolução n. 283/91. INAMPS.

1. Estatuído o direito à Saúde, elencado como dever do Estado, 

devem ser abertas e não fechadas ou entreabertas as veredas 

para o exercício do direito e cumprimento de expressa obrigação 

estatal.

2 -  No internamento e tratamento “diferenciados” o SUS não é 

onerado com outras despesas, senão aquelas que são da sua 

responsabilidade (internação simples), certo que as diferenças 

são arcadas pelo segurado. Impor-se a generalidade de situações 

configura lesão à ordem natural e cerceia o exercício do direito 

ao melhor tratamento à saúde, conforme o provimento 

financeiro do interessado.

3. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recurso improvido.”

(5)248 RECURSO ESPECIAL N. 249026/PR

RELATOR: O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO 

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -  CEF 

RECORRIDO: NAILDA MARIA XAVIER DE CARVALHO

EMENTA: FGTS. LEVANTAMENTO, TRATAMENTO DE 

FAMILIAR PORTADOR DO VÍRUS HIV. POSSIBILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

248 Publicado no DJU de 26 de junho de 2000.
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1. É possível o levantamento do FGTS para fins de tratamento de 

portador do vírus HIV, ainda que tal moléstia não se encontre 

elencada no artigo 20, XI, da Lei 8036/90, pois não se pode apegar, 

de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com 

temperamento, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente 

perante o preceito maior insculpido na Constituição Federal 

garantidor do direito à saúde, à vida e a dignidade humana e, 

levando-se em conta o caráter social do Fundo que é, justamente, 

assegurar ao trabalhador o atendimento de suas necessidades básicas 

e de seus familiares.

2. Recurso especial desprovido.
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Ill - DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(1) 249 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO N. 27I86/RS 

RELATOR: MINISTRO CELSO DE MELLO

EMENTA: PACIENTE COM HIV/AIDS -  PESSOA

DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS -  DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE -  FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTOS -  DEVER CONSTITUCIONAL DO 

PODER PÚBLICO (ARTS. 5o , CAPUT, E 196) -  

PRECEDENTES (STF) -  RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO

- O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 

CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -  e 

implementar -  políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 

garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o 

acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico- 

hospitalar.

- O direito à saúde -  além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas -  representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
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qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 

organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 

censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

- A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE.

- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política 

-  que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 

pano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -  

não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, 

sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 

depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 

cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável 

de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado.

- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 

CARENTES.

- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 

àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5o , caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 

solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de 

sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do 

STF.

249 Publicado no DJU de 24 de novembro de 2000.

164



(2)250 RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 226835/RS 

RELATOR: MINISTRO ILMAR GALVÃO 

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR NA MODALIDADE “DIFERENÇA DE 

CLASSE”, EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO 

DOENTE, QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. 

PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS 

SERVIÇOS. RESOLUÇÃO N. 283/91 DO EXTINTO INAMPS. 

O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado 

a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e 

igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação.

O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão recorrido, ao 

afastar a limitação da citada Resolução n. 283/91 do INAMPS, que 

veda a complementaridade a qualquer título, atentou para o objetivo 

maior do próprio Estado, ou seja, o de assistência à saúde. Refoge ao 

âmbito do apelo excepcional o exame da legalidade da citada 

resolução.

Inocorrência de quebra da isonomia: não se estabeleceu tratamento 

desigual entre pessoas numa mesma situação, mas apenas facultou-se 

atendimento diferenciado em situação diferenciada, sem ampliar 

direito previsto na Carta e sem nenhum ônus extra para o sistema 

público.

Recurso não conhecido.

250 Publicado no DJU de 10 de março de 2000.
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