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                                                  RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a análise da judicialização do direito à saúde que foi 

elevado à categoria de direito fundamental pelo ordenamento jurídico pátrio, já que a 

saúde é a garantia da vida; sem a saúde o ser humano não se integraliza enquanto ser em 

dignidade e saúde suplementar no Brasil. A judicialização da saúde acontece no Brasil 

no âmbito da saúde pública e da saúde privada, e se desenvolveu com especial vigor a  

partir da década de 90. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, 

garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a 

obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. O 

Estado tem o dever de promover esta dignidade através de condutas ativas, garantindo o 

mínimo existencial para cada ser humano em seu território. A negativa de fornecimento 

de um medicamento de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave 

risco à saúde, é ato que, por si, viola a Constituição Federal, pois a vida e a saúde são 

bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. O Poder Público, 

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. O princípio da reserva do possível não pode ser 

utilizado como forma de relativizar a aplicação de políticas públicas de saúde, até 

mesmo porque a vida humana não pode deixar de ser levada em consideração por 

motivos financeiros, pois o princípio orçamentário não pode prevalecer sobre o direito 

fundamental à saúde, o qual está indissociável à vida. O Estado não pode negar ao 

cidadão direitos públicos subjetivos, principalmente o direito à saúde que é direito 

fundamental social (art. 6º/CF), e norma de aplicação imediata (art. 5º, § 1º/CF). 

Também foi analisado contrato de plano privado de assistência à saúde à luz das normas 

de proteção do consumidor inseridas no ordenamento jurídico pátrio. O objeto do 

contrato de plano de saúde é distinto dos demais bens de consumo, tendo em vista que 

visa garantir a cobertura financeira de riscos ligados à assistência da saúde, estando 

jungido ao corpo e à vida do consumidor. A metodologia desenvolvida no trabalho foi 

pesquisa bibliográfica e a documental. 

Palavras-chave: Direito à saúde; Princípio da Reserva do Possível; Política Pública; 

Plano de saúde; Código de Defesa do Consumidor. 



 

                                               ABSTRACT 
 
   
This paper deals with the analysis of the legalization of the right to health, which was 
elevated to the category of fundamental right by the Brazilian legal system, since health 
is the guarantee of life; without health human being does not fully pays while being in 
dignity and supplementary health insurance in Brazil. The legalization of health 
happenned in Brazil in the field of public health and private health, and developed with 
particular vigor on decade of 90. The right to health is a constitutional prerogative 
unavailable, guaranteed through the implementation of public policies, requiring the 
State the obligation to create objective conditions that enable effective access to such a 
service. The state has the duty to promote this dignity through active pipelines, ensuring 
the existential minimum for each human being on its territory. The negative supply of a 
vital prescription drug whose absence creates risk to life or serious risk to health, it ´s 
act itself violates the Federal Constitution, for the life and health are legally protected 
constitutionally protected in the foreground. The government, whatever the institutional 
sphere of action in terms of Brazilian federal organization can not show indifference to 
the problem of population health, failing to focus, even for objectionable omission, in 
serious unconstitutional behavior. The principle of reserve for contingencies can not be 
used as a way to relativize the implementation of public health policies, even because 
human life can not fail to be taken into consideration for financial reasons, because the 
budget principle can not prevail over the right fundamental to health, which is 
inextricably linked to life. The state can not deny the citizens subjective public rights, 
especially the right to health, it is fundamental social rights (Art. 6 / CF) and standard 
immediate application (Art. 5, § 1 / CF). It was also examined private plan to contract 
health care in the light of consumer protection standards inserted in Brazilian legal 
order. The object of the health plan contract is distinct from other consumer goods, with 
a view aimed at ensuring financial coverage of risks related to health care, being yoked 
to the body and to the consumer's life. The methodology developed in the study was 
bibliographic and documentary. 
 

Keywords: Right to Health; the possible reservation of principle; Public policy; Health 

insurance; Consumer Protection Code. 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

                Este trabalho pretende analisar o direito à saúde, garantia assegurada 

pela Constituição Federal de 1988, bem como a falta de efetividade desse direito 

fundamental, tendo em vista a falta de implementação de políticas públicas por parte 

dos entes federados. Os cidadãos são quase obrigados a contratar um plano de saúde 

com a finalidade de assegurar a prevenção e recuperação da saúde. A saúde suplementar 

no Brasil é disciplinada pela Lei nº 9.656/98. A Agência Nacional de Saúde - ANS é 

uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde com atuação em todo território 

nacional e visa promover a defesa do interesse público na assistência suplementar 

através da regulação do setor. 

             O ordenamento jurídico brasileiro através da Carta Magna elencou 

várias garantias ao indivíduo. Inicialmente, em seu artigo 5º, a Carta constitucional 

menciona os direitos fundamentais, que compreendem as garantias individuais 

essenciais  ao ser humano, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, entre outros. 

Dentre estes direitos destacam-se o direito à vida, pois este é a base para a existência 

dos demais direitos. 

              Igualmente, os direitos sociais foram incluídos na Constituição de 1988, 

como direitos fundamentais. Dentre estes, o direito à saúde, fato que representou um 

avanço na busca pela igualdade social, que constitui um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil.  

             Assim, o direito à saúde, como direito social que possui a característica 

de exigir do Estado ação concentrada e efetiva para a promoção e a recuperação da 

saúde. Deve o Estado intervir na dinâmica social para a proteção do direito à saúde, 

posto que o direito à saúde, no Brasil é reconhecido como direito individual humano. 

Nota-se que sem saúde os cidadãos não teriam como pleitear os demais direitos que lhes 

são garantidos, ela é a garantia do bem maior que é a vida, ou seja, o direito a saúde é 

um mecanismo para a manutenção da vida, derivando uma prestação obrigacional do 

Estado. 

          No Brasil, o administrador público está vinculado às políticas 

estabelecidas na Constituição e nas normas infraconstitucionais para a implementação 

das políticas públicas relativas à ordem social constitucional. É mister que o Estado 

promova os meios de acesso do cidadão aos bens e serviços deste, pois uma vez 



alienado ao Estado o direito de cada qual, espera-se que este utilize os recursos e 

poderes aludidos pela Constituição, necessários às suas garantias. 

            Com efeito, o direito a saúde é um mecanismo para a manutenção da 

vida, determinada na repartição de competência dos entes federados. São obrigações 

positivas do poder político para garantir existência digna do individuo, pois a 

Constituição Federal já consagrou fundamental à saúde. 

          Igualmente, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da Organização Federativa Brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema das carências no campo da saúde da população, ou seja, utilizar 

do argumento de que a implementação de políticas pública à saúde é matéria que afeta a 

discricionariedade do poder executivo. 

            A escolha do tema justifica-se pela preocupação com a ineficácia do 

direito fundamental à saúde, posto que a CF/88 delimitou a competência  aos entes 

federados, a obrigação de instituir políticas públicas para que o referido direito seja 

materializado pelos cidadãos, conforme assegura o art. da CF/88. 

           Em termos metodológicos utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica, 

no intuito de realizar análise do tema, além da pesquisa documental. 

           Para uma melhor compreensão do presente trabalho foi dividido em seis 

tópicos. No primeiro tópico aborda o direito à saúde no Brasil, como garantia 

constitucional conferida aos cidadãos. No segundo tópico trata sobre a efetividade do 

direito à saúde.  No terceiro tópico trata-se das políticas públicas e controle judicial do 

direito à saúde. No quarto tópico analisa-se o princípio da reserva do possível e o 

orçamento público. No quinto tópico analisa-se a saúde suplementar no Brasil. Já no 

sexto e último tópico será estudado contratos de planos de saúde e princípios 

contratuais. 

            Por fim, apresenta-se uma breve conclusão sobre o assunto, 

manifestando-se acerca do tema, embora de forma sucinta, uma vez que o tema do 

objeto do estudo é palpitante e de suma importância para a classe acadêmica, bem como 

a sociedade em geral. 

 

 

 

 



2 O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 
 
 

            A partir da Constituição cidadã que o direito à saúde passou a ser 

normatizada como um direito fundamental, de forma a dar mais garantia de um dever do 

gestor público na efetivação do dever-ser constitucional. Tal direito, não é direito 

exercido contra o Estado, mas através do Estado, exigindo prestações materiais 

positivas que demandam disponibilidade e planejamento orçamentário. Esse último, 

decorrente dos impostos fiscais, contribuído por todos os cidadãos que praticam o fator 

gerador dos tributos. 

            Nesse contexto, o art. 6º, da Constituição Federal de 1988, reconhece o 

direito à saúde como um direito social. Já o art. 196, trata a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas públicas que vise à 

redução dos riscos à doença. Referido mandamento constitucional cada vez é mais 

esquecido pelo Estado, tendo em vista a falta de adoção de medidas que se mostrem 

eficazes para a efetivação do direito à saúde em todos os seus aspectos, ou seja, desde o 

simples tratamento ambulatorial até o fornecimento de medicamentos, equipamentos e 

tratamentos especializados. 

            Por estar entre os direitos sociais, mas especificamente no caput do art. 

6º da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde se configura como um direito 

indisponível, ou seja, é aquele em relação ao qual os seus titulares não têm qualquer 

poder de disposição, pois nascem, desenvolvem-se e extinguem-se independentemente 

da vontade dos titulares. Por isso, deve ser obrigatoriamente observada a sua prestação 

pelo próprio poder que o institui, o Poder Público. Nesse sentido, pondera Humberto 

Àvila (2007, p. 146): 

 
Portanto, o direito fundamental, por estarem em uma posição de destaque 
dentro da Constituição Federal de 1988, torna-se um tema bastante relevante 
para ser debatido, em especial, o direito à saúde, por ser um direito de cunho 
prestacional e social e pressuposto para a qualidade de vida e dignidade 
humana de qualquer pessoa. 

  

           O poder executivo das três esferas têm a obrigação imposta pelo texto 

constitucional de implementar políticas públicas no sentido de dar concretude a norma 

constitucional, consoante se verifica do excerto extraído da obra de Robert Alexy (1999, 

p. 55/56) que a seguir se responde: 

 



A constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento formal e 
material de sua força normativa, com inúmeras conseqüências práticas daí 
advindas, sobretudo no que se refere à sua efetividade, aqui considerada 
como a materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do direito, 
o desempenho concreto de sua função social, a aproximação, tão íntima 
quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 

    

           Com a CF/88, que o direito à saúde passou a ser uma obrigação do poder 

público, no poder dever de propor políticas públicas para materializar o comando 

normativo previsto no ordenamento constitucional. Conforme pondera Régis Fernandes 

de Oliveira (2008, p. 230): “Políticas públicas referem-se a providências para que os 

direitos se realizem, para que as satisfações sejam atendidas, para que as determinações 

constitucionais e legais saiam do papel e se transformem em utilidades aos governados”. 

           Nesses termos, política pública significa o planejamento por parte do 

Estado com a finalidade concretizar a positivação de direitos fundamentais de 

estabelecidos pelo ordenamento constitucional. 

           Sobre o direito à saúde é importante citar o entendimento pacificado do 

Supremo Tribunal Federal - STF, o poder executivo tem o dever constitucional de 

conferir concretude às normas constitucionais, no sentido de fazer valer, com máxima 

efetividade, os preceitos assegurados pelo Poder Constituinte Originário, conforme 

pode-se observar da ementa abaixo transcrita: 

 
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido 
mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a 
obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal 
serviço. (AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, 
Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.) Vide: RE 436.996-AgR, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgamento em 22-11-2005, Segunda Turma, DJ de 3-2-
2006; RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-
2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000. 
 

           Quando se refere ao direito à saúde deve-se considerá-la a integralidade 

da pessoa humana, abrangendo a saúde física e mental, conforme o art. 3° da Lei n° 

8.080/90. Schwartz (2001. p.152) conceitua o direito á saúde como: 

 
Um processo sistêmico que objetiva a prevenção e cura de doenças, e ao 
mesmo tempo em que visa a melhor qualidade de vida possível, tendo como 
instrumento de aferição a realidade de cada indivíduo e pressuposto de 
efetivação à possibilidade de esse mesmo indivíduo ter acesso aos meios 
indispensáveis ao seu particular estado de bem-estar. 
 

            A Organização Mundial da Saúde - OMS define a saúde como sendo o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, o conceito de saúde 

transcende à ausência de doenças e afecções. Por outras palavras, a saúde pode ser 



definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível micro 

(celular) e macro (social).  

           Assim, para atingir a finalidade dos direitos afirmados 

constitucionalmente, é necessário que o cumprimento da norma cogente por parte da 

Administração pública, que tem sua frente o poder executivo nas três esferas 

administrativas, pois segundo José Afonso da Silva (2008, p.332): “não basta que os 

direitos sociais sejam reconhecidos e declarados, é necessário que sejam garantidos”.  

            Igualmente, a Lei nº 8.080/90, reconhece em seu artigo 2º que "A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício." 

            Em nível internacional tem-se a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), que se assumiu posição solene em favor do direito à saúde, conforme 

consta do seu artigo 25, in verbis:  

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a 
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 
vestuário, ao alojamento, a assistência médica e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários; e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

 

            No mesmo sentido, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 1966, garante do direito à saúde, apontando mecanismos para 

assegurar seu pleno exercício, conforme artigo 12: "Os Estados-partes no Presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e 

mental." 

                        Para Marramao (2007, p. 191) refere-se à efetividade dos direitos 

fundamentais nos termos seguintes:  

A eficácia dos direitos fundamentais, notadamente do direito à saúde, por sua 
vinculação com o direito à vida, não pode ficar à mercê das omissões, 
insuficiências e instabilidades das maiorias eventualmente no poder. Os 
direitos fundamentais são identificados e declarados por tratados e 
proclamações de âmbito internacional e incorporados pelas constituições 
nacionais.  

 

             Denota-se, assim, que o direito fundamental ao serviço público de saúde 

está indissociável ao direito, e por isso é protegido tanto a nível nacional como 

internacional. 

        



             Portanto, se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à 

realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, 

operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação 

que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. 

 

2.1 DA EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

 

            O direito à saúde, expressamente tutelado pela Carta de 1988, veio se 

integrar ao conjunto de prerrogativas constitucionais que, com o status de direitos e 

garantias fundamentais, tendo por fim assegurar o pleno funcionamento do Estado 

Democrático de Direito, pautado na concepção de cidadania. 

           Conforme comenta Ana Paula de Barcellos (2002, p.136), a eficácia 

jurídica da norma, está diretamente associada com a fundamentalidade social desta, em 

que o primeiro critério que orienta a identificação das modalidades de eficácia jurídica 

aos enunciados normativos diz respeito ao que se pode denominar de fundamentalidade 

social da circunstância por ele regulada, que nada mais é que seu grau de importância ou 

relevância social.  

            Pode-se dizer que, é através da materialização do direito à saúde que o 

Estado respeita a dignidade da pessoa humana, princípio basilar do Estado Democrático 

de Direito. Destarte, na pertinente especificidade que dá ao direito à saúde, Ingo Sarlet 

(2008. p.1530): ”Sustenta que a Constituição Federal impõe ao Estado a realização de 

políticas públicas que busquem a efetivação desse direito para a população, tornando, 

para, além disso, o particular credor de prestações materiais que dizem com a saúde.” 

           No entanto, percebe-se uma prática comum dos entes federados, que se 

utilizam de argumentos infundados para justificarem a não implementação de políticas 

públicas de saúde - alegando a falta de previsão orçamentária e disponibilidade material 

de recursos financeiros e materiais, pois são essas entidades federativas, que a ordem 

constitucional vigente determinou a responsabilidade, conforme determina o art.23, da 

CF/88. 

          Nesse particular, oportuno citar Luís Roberto Barroso (2009, p.326) sobre 

o conceito de efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em que: “Ela representa 

a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, 

tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e ser da realidade social”.  



          Desta forma, a valorização do ser humano escudada pelos direitos e 

garantias fundamentais não pode encontrar óbices que impeçam ou dificultem o acesso 

aos serviços públicos, mormente aqueles ligados à vida e a integridade física da pessoa, 

bem como não podem depender da viabilidade orçamentária, pois é dever do Estado 

garantir a existência digna de todos. Essas garantias são reconhecidas como núcleo 

essencial aos direitos do homem.  

           Nesse contexto, o Fábio Konder Comparato (1999, p.149) em sua obra: 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos” assevera que “os direitos sociais foram 

alçados a categoria jurídica concretizadora dos postulados da justiça social, 

dependentes, entretanto de execução de políticas públicas voltadas a garantir amparo e 

proteção social aos mais fracos e pobres.” 

           Já Norberto Bobbio (1992.p 24-25), em sua obra a “Era dos Direitos”, 

disserta sobre a dificuldade de efetividade dos direitos do homem, conforme descrito 

abaixo: “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o 

de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 

político”.  

                       Nesse passo, a principal dificuldade encontrada pelos direitos 

fundamentais é como garanti-los aos seus destinatários, tendo e vista a falta de 

compromisso dos entes federadas em cumprir os comandos constitucionais. 

            Ainda sobre os direitos fundamentais, vale citar Flavio Galdino (2002, 

p.24) no seu livro “Legitimação dos Direitos Humanos”, conforme excerto abaixo 

transcrito: 

 
A compreensão dos custos como meios de promoção dos direitos, e a 
observação empírica de que tais meios são insuficientes para atender a todas 
as demandas, leva necessariamente à conclusão de que não é propriamente a 
‘exaustão da capacidade orçamentária’ que impede a realização de um 
determinado direito. O argumento da ‘exaustão orçamentária’ presta-se 
unicamente a encobrir as trágicas escolhas que deixaram de fora do universo 
do possível a tutela de um determinado ‘direito’. 
 

           Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, conforme 

fragmento jurisprudência abaixo transcrito: 

 
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 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 que visem 
a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art.196 da Carta 
Política –que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 



plano institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode 
converter-se e promessa institucional 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 de infidelidade governamental ao que determina a própria 
determina a própria Lei fundamental do Estado” (RE 267.612 –RS , DJU  
23/08/2000, Rel. min. Celso de Mello). 
 

           Com base no enunciado citado acima, é preciso superar a argumentação 

de que os direitos fundamentais não são efetivados simplesmente porque o Brasil não 

possui recursos materiais e financeiros que condicionem a atuação do Estado. A 

positivação de direitos e garantias fundamentais exige que a Administração Pública atue 

de forma efetiva com os anseios da sociedade. 

           A efetivação do direito à saúde exige a implementação de políticas 

públicas pelo Executivo, entendidas como ações governamentais voltadas ao 

atendimento do interesse público, posto que o texto constitucional possuem o atributo 

de imperatividade, o que dá ensejo a atuação dos entes federados na promoção do 

direito fundamental à saúde. 

            Nessa direção, a Administração Pública representada pelo Chefe do 

Poder Executivo tem a obrigação determinada pelo ordenamento jurídico constitucional 

de programar políticas públicas no sentido de concretizar a regra fundamental 

constitucional garantida aos administrados, consoante pondera Daniel Sarmento (2000, 

p. 71): 

O Estado tem não apenas o dever de se abster de praticar atos que atentem 
contra a dignidade humana, como também o de promover esta dignidade 
através de condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser 
humano em seu território. O homem tem a sua dignidade aviltada não apenas 
quando se vê privado de alguma das suas liberdades fundamentais, como 
também quando não tem acesso à alimentação, educação básica, saúde, 
moradia etc. 

 
           Como pode se verificar, a Constituição cidadã garante aos indivíduos 

condições materiais mínimas que assegure ao cidadão todo o básico necessário para a 

sua existência digna, tendo em vista que a razão de Estado no Estado Democrático de 

Direito implica a concretização e efetividade dos direitos fundamentais sociais, 

mormente o direito à saúde. 

                       Dentro deste contexto, Maria Paula Dallari Bucci, na sua obra “Políticas 

Públicas e o Direito Administrativo” (1996, p. 230): disserta que “a vida é o bem 

primordial de qualquer pessoa, seu primeiro valor moral. Juntamente com a vida nasce a 

dignidade, e por este motivo é devido à invocação da mesma para proteger e garantir à 

saúde”. 



             Deste modo, entende-se que é de maior importância a efetividade do 

direito à saúde, visto que as políticas públicas para a saúde são de uma utilidade 

fundamental à sociedade, tendo em vista que é garantidora do direito à vida.Sendo 

assim, a saúde deve merecer proteção integral por parte do Estado, mediante assistência 

que garanta a efetividade daquele direito em todos os planos, sejam preventivos, de 

manutenção e de recuperação (cura). 

             Para José Cretella Júnior, na obra “Comentários à Constituição de 

1988”, vol. III , (1988, p. 4331) assevera que: 

 
Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o interesse individual e 
o interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que provém 
da perfeita harmonia de todos os elementos que constituem o seu organismo e 
de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto e 
condição indispensável de toda atividade econômica e especulativa, de todo 
prazer material ou intelectual. O estado de doença não só constitui a negação 
de todos estes bens, como também representa perigo, mais ou menos 
próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais graves, a 
causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde de seus 
componentes é condição indispensável de sua conservação, da defesa interna 
e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral e político.  

 

            Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 130), versa em sua obra “A eficácia dos 

direitos fundamentais”,classificando o direito à saúde como um direito fundamental e 

indissociável à vida, consoante excerto doutrinário abaixo transcrito: 

 
Estando entre os principais componentes da vida, a saúde é pressuposto 
indispensável e indisponível para sua existência, bem como elemento 
fundamental para a qualidade de vida. Assim, não há que se pensar em uma 
vida com qualidade, sem que esteja presente o elemento saúde e por este 
motivo é indispensável que o Poder Público dispense seus esforços a fim de 
promover políticas públicas direcionadas e efetivas à saúde da população. 

 
            Com efeito, o direito ao serviço público de saúde deve der garantido aos 

administrados, garantindo-lhe suma existência digna ao administrado, conforme lhe 

assegura o Estado Democrático de Direito, que tem como um dos fundamentos a 

dignidade da pessoa humana. 

          Sarlet e Figueredo (2010, p.265) mencionam quanto ao direito à saúde 

previsto no ordenamento constitucional, elevado à categoria de direito fundamental: 

 
O direito à saúde pode ser incluído na classificação dos direitos fundamentais 
em dois pontos: direito de defesa e direito de prestação. Quanto ao direito de 
defesa, o direito à saúde assume a condição de um direito a proteção da 
saúde, ou seja, disponibilização de políticas com o fim principal de garantia e 
manutenção da saúde. Em relação ao direito de prestação, este consiste na 
realização de atividades a fim de assegurarem a fruição do direito, incluindo 
nessas o fornecimento de materiais e serviços, como atendimento médico e 



hospitalar especializado, entrega de medicamentos e suplementos 
alimentares, realização de exames e procedimentos cirúrgicos, bem como a 
prestação de tratamento médico, ao titular do direito fundamental. 

 
 

           Em face disso, faz-se necessário que os entes federados responsáveis por 

efetivarem os comandos constitucionais sobre os direitos fundamentais sociais, através 

de políticas que priorizem as necessidades estabelecidas na Constituição como 

fundamentais, mormente o direito à saúde, para que seja assegurado o bem-estar e a 

justiça, como forma de dar efetividade aos objetivos fundamentais estipulados na Carta 

Magna. 

 

 

3 CONTROLE JUDICIAL DO DIREITO À SAÚDE 

 

            A Constituição Federal de 1988 preleciona em seu artigo 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 e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 

            Como se observa da leitura do dispositivo acima exposto percebe-se que 

a Constituição atual determinou expressamente que o Estado, mediante políticas 

públicas, garanta aos administrados um serviço essencial à saúde, pois é essencial a uma 

sadia qualidade de vida, e respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do 

Estado Democrático de Direito. 

          Sobreleva notar também que, a Lei nº 8.080/90, também disciplinou o 

direito à saúde, conforme dispositivo descrito, in verbis: 

 
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade. 

 

             Assim sendo, estando positivado o direito fundamental na Constituição 

Federal, existe pouca margem de discricionariedade para o administrador não formular e 

implementar as políticas públicas necessárias para a sua concretização, ou seja, a atuação estatal 



em relação à concretização de um direito fundamental não pode ocorrer de modo a comprometer 

a sua eficácia, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade. 

           Há que se destacar que, a Constituição Federal atribuiu à saúde, um 

direito público subjetivo, pois é através dele que a pessoa pode exercitar uma série de 

outros direitos positivados no diploma constitucional, consoante disserta, leciona Lenir 

Santos (2010, p. 48/49):  

Ainda que a saúde jamais poderá deixar de ser considerada um direito por sua 
ínsita vinculação à vida e à dignidade – ela foi reconhecida, especificamente, 
na Constituição como direito público subjetivo. A saúde vincula-se 
geneticamente ao direito à vida, e tem no nosso ordenamento jurídico, um 
sistema que dela se ocupa, o SUS, e atribuições definidas em lei e na 
Constituição. 
 

           Note-se que o direito à saúde assegurado constitucionalmente tem 

natureza jurídica de direito público subjetivo, que deve ser assegurado a todos os 

cidadãos. Na saúde os direitos a serviços para a promoção, prevenção e recuperação 

devem observar as atribuições conferidas ao SUS (art. 200, da CF/88). 

           Nesse contexto, para Régis Fernandes de Oliveira (2006, p.191) políticas 

públicas referem-se a “providências para que os direitos se realizem, para que as 

determinações constitucionais e legais saiam do papel e se transformem em utilidades 

aos governados”. 

          Oliveira (idem) ainda ressalta que:  

 
Evidente que não se inclui na órbita da competência do Poder Judiciário a 
estipulação nem a fixação de políticas públicas. No entanto, não se pode 
omitir quando o governo deixa de cumprir a determinação constitucional na 
forma fixada, visto que a omissão do governo atenta contra os direitos 
fundamentais e, em tal caso, cabe a interferência do Judiciário, não para ditar 
política pública, mas para preservar e garantir os direitos constitucionais 
lesados. 
 

           Sendo assim, percebe-se que, quando o Estado mostrar-se omisso ou 

falho na prestação dos direitos sociais, não garantindo o mínimo existencial aos 

administrados, quando provocado, o Poder Judiciário deve intervir com vigor e 

determinar a execução do direito pleiteado, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

           Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento 

sobre o direito subjetivo à saúde, conforme excerto abaixo transcrito: 

 

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 consequência 
constitucional indissociável do direito à vida. ...Precedentes do STF." (RE 
271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda 
Turma, DJ de 24-11-2000.) No mesmo sentido: RE 368.564, Rel. p/ o ac. 
Min. Marco Aurélio, julgamento em 13-4-2011, Primeira Turma, DJE de 10-
8-2011; STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, julgamento em 
17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-2010. Vide: AI 734.487-AgR, Rel. Min. 
Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010. 

            Com base no excerto jurisprudencial acima descrito, o fornecimento de 

medicamentos integra o mínimo existencial do indivíduo que dele necessite para 

sobreviver e não possua recursos suficientes para adquiri-lo. Neste diapasão, o mínimo 

existencial é o direito de cada indivíduo às condições mínimas indispensáveis para a 

existência humana digna, que exige prestações positivas do Estado. 

            A respeito da importância do mínimo existencial, Adreas Krell (2002, p. 

59) pondera: 

A Corte Constitucional Alemã extraiu o direito a um “mínimo de existência” 
do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à 
integridade física, mediante interpretação sistemática junto ao princípio do 
Estado Social, determinado assim, um aumento expressivo do valor da 
“ajuda social”, valor mínimo que o estado está obrigado a pagar a cidadãos 
carentes. Nessa linha, sua jurisprudência aceita a existência de um verdadeiro 
Direito Fundamental a um “mínimo vital”.   

            Neste diapasão, vislumbra-se que a efetividade, ou seja, a eficácia social 

da Constituição se caracteriza quando a administração pública materializa a norma 

fundamental prevista no ordenamento constitucional. Segundo Paulo Caliendo (2009, 

p.201), “o mínimo existencial funciona como uma cláusula de barreira contra qualquer 

ação ou omissão estatal que impeça a adequada concretização ou efetivação do 

conteúdo mínimo dos direitos fundamentais.” 

                         Conforme se pode apreender, o mínimo existencial representa as 

condições materiais mínimas que a pessoa precisa para viver com dignidade. 

            Dentro deste contexto, cumpre observar a importância atribuída a este 

principio, bem capitulado por Lenir Santos (2010, p.37), observando o seguinte: “os 

contornos jurídicos do direito à saúde devem existir tanto no tocante às condições que 

evitem doenças (qualidade de vida) quanto na definição do padrão de integridade em 

relação aos serviços de saúde (que serviços de saúde o estado garantirá)”.  



            Logo, o direito à saúde e sua não concretização em grandes áreas, gera 

crise entre a maior parte da população, que se vê desprovida de condições mínimas de 

existência digna, é um retrato do abismo existente entre a previsão constitucional e a 

realidade. Dessa forma, se mostrará lícito ao Poder Público, em tal hipótese, criar 

obstáculo artificial a propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento 

e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de 

existência. 

            Nota-se que o poder público não deve descumprir um poder-dever 

constitucionalmente atribuído, que é dar efetividade ao direito á saúde, pois se trata de 

um direito público subjetivo dos cidadãos, consoante o entendimento de José Afonso da 

Silva (2009, p. 280):  

Todo homem que for dotado de vida é indivíduo, por isso a vida é fonte 
primária de todos os outros bens jurídicos, pois “de nada adiantaria a 
Constituição assegurar outros Direitos Fundamentais, como a igualdade, a 
intimidade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num 
desses direitos. Deste modo entende-se que o direito a saúde é um 
mecanismo para a manutenção da vida, derivando uma prestação 
obrigacional do Estado. 
 

            Essa posição aponta para a possibilidade de compelir o Estado na via 

judicial, a efetivar os direitos sociais que, embora assegurados pela Constituição 

Federal, estejam, na prática, sendo muitas vezes sonegados aos administrados.  

            Como assinalou Ana Paula Barcellos (2002, p.190), “na ausência de um 

estudo mais aprofundado, a reserva do possível funcionou muitas vezes como o mote 

mágico, porque assustador e desconhecido, que impedia qualquer avanço na 

sindicabilidade dos direitos sociais”. Como visto, a aplicabilidade do referido princípio 

viola o direito à saúde frente ao projeto de construção de um Estado democrático e 

orientado para o bem-estar social dos administrados. 

             Sobre o tema, é importar colacionar a decisão do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, que firmou entendimento acerca da possibilidade de bloqueio de 

recursos públicos em face do descumprimento de ordem judicial anterior determinando 

o fornecimento de medicamentos. A decisão, adiante colacionada, confirma o 

descabimento da alegação de impossibilidade jurídica para a efetivação de direitos 

sociais fundamentais, no caso o direito à saúde, conforme excerto abaixo transcrito: 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS - MENOR - AGRAVO RETIDO - 
DILAÇAO DO PRAZO INICIAL FIXADO NA DECISAO 
INTERLOCUTÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - 



INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - BLOQUEIO DE 
VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 
DECISAO JUDICIAL (CPC, ART. 461, 5º)- POSSIBILIDADE - DIREITO 
À SAÚDE - EXEGESE DOS ARTS. 6º E 196, DA CF/88, E 153, DA CE/89 
E DA LEGISLAÇAO INFRACONSTITUCIONAL - OBRIGAÇAO DO 
PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA - 
POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇAO DADA A URGÊNCIA 
(ART. 24 DA LEI N. 8.666/93)- OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇAO DOS PODERES - INEXISTÊNCIA. É possível a imposição 
do bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamento 
pelo Estado (genericamente falando) a portador de doença grave, como 
medida executiva (coercitiva) para a efetivação da tutela, ainda que em 
caráter excepcional, eis que o legislador deixou ao arbítrio do Juiz a escolha 
das medidas que melhor se harmonizem às peculiaridades de cada caso 
concreto (CPC, art. 461, 5º). Portanto, em caso de comprovada urgência, é 
possível a aquisição, mediante sequestro de verba pública, de tratamento 
médico necessário à manutenção da saúde de pessoa carente de recursos para 
adquiri-lo, sendo inaplicável o regime especial dos precatórios (CF, art. 100), 
utilizado nas hipóteses de execução de condenações judiciais contra a 
Fazenda Pública, pois, na espécie, deve ser privilegiada a proteção ao direito 
à vida e à saúde do paciente. É inegável que a garantia do tratamento da 
saúde, que é direito de todos e dever dos entes públicos, pela ação comum da 
União, dos Estados e dos Municípios, segundo a Constituição, inclui o 
fornecimento gratuito de meios necessários à preservação a saúde a quem não 
tiver condições de adquiri-los. A falta de dotação orçamentária específica não 
pode servir de obstáculo ao fornecimento de tratamento médico ao doente 
necessitado, sobretudo quando a vida é o bem maior a ser protegido pelo 
Estado, genericamente falando. TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120818796 
SC 2012.081879-6 (Acórdão). Relator: Des. Jaime Ramos. 

 
  

           Consoante o excerto jurisprudencial acima transcrito, em situações em 

que Estado descumpre decisão judicial referente ao fornecimento de medicamento 

pleiteado pelo administrado, pode o poder judiciário determinar penhora de verba 

pública, privilegiado a proteção ao direito à vida e à saúde do paciente. 

           Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, conforme 

excerto abaixo transcrito: 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição 
(...) O Poder Público, 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 (...) 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. (...) 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." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. 



Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-
2000.) No mesmo sentido: STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar 
Mendes, julgamento em 17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-2010; RE 
393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-
2006, Segunda Turma, DJ de 2-2-2007.  Essa possibilidade franqueada ao 
pode judiciário, é bom que se diga, em nada enfraquece o principio da 
separação dos poderes. 
 

            Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina segue o mesmo 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante excerto jurisprudencial abaixo 

descrito: 

DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, 
ESTADO E MUNICÍPIOS - CF, ARTS. 195 E 196 - CE, ARTS. 153 E 154 
"Nos termos do art. 196 da Constituição Federal , a saúde é direito de todos e 
dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 
gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação 
necessária para o efetivo tratamento de saúde"(Resp 828140, Min. Denise 
Arruda)."O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, 
de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de 
complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento 
para a garantia da vida de paciente, deverá ser ele fornecido"(Resp n. 
212346/RJ, Min. Franciulli Netto). Desta feita, a realização do exame, uma 
vez demonstrada a necessidade do paciente, deve ser fornecido gratuitamente 
pelo Estado, entendendo-se este em todos os seus níveis - federal, estadual e 
municipal. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 
MÍNIMO EXISTENCIAL - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO 
DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES 1"O STJ, em casos excepcionais, tem 
mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8.437 /1992, aceitando a 
concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando 
presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil 
Pública"(AgRg no Ag 1314453/RS, Herman Benjamin). 2"Não podem os 
direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo 
de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da 
atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da 
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia 
dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à 
realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais" Apelado: 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Promotora:  Rachel . 
Processo: AC 20130498920 SC 2013.049892-0 (Acórdão). Relator(a): Luiz 
Cézar Medeiros. Luiz Cézar Medeiros 04/11/2013. Órgão Julgador: Terceira 
Câmara de Direito Público Julgado. Apelante: Município de Blumenau. 
Procuradora:  Dulce Teresinha Wurth (9477SC). Promotora:  Rachel Urquiza 
Medeiros Santos ((Promotora). TJ-SC - Apelação Cível : AC 20130498920 
SC 2013.049892-0 . 

 
                   

               Nesse diapasão, não se pode admitir a utilização de um princípio que 

vai totalmente contra a dignidade da pessoa humana, sem deixar de levar em 

consideração o mínimo existencial, que garante ao cidadão o direito a saúde, que é um 

bem imprescindível, pois deve ser materializado independentemente de questões 

orçamentárias. 



              Dessa forma, é imprescindível a atuação do Poder Judiciário no que 

tange a implementação do direito à saúde quando houver omissão do Estado e 

materializar tal direito fundamental, visto que é o poder judiciário que pode após a 

provocação da parte interessada, tutelar qualquer lesão ou ameaça a direito, decorrente 

de falta de política pública. Logo, o Poder Judiciário quando provocado, deve atuar 

tutelando os direitos e garantias fundamentais dos administrados, para manter o 

equilíbrio do sistema democrático brasileiro diante de omissões estatais. 

            Assim, as questões relativas ao combate de omissões administrativas que 

vulneram os diretos fundamentais sociais permite que o poder judiciário controle a 

vontade da administração pública quando houver omissão estatal, e por consequência, 

violação de norma fundamental, bem como princípios que fundamentam o Estado 

Democrático de Direito, como a dignidade da pessoa humana. 

            Acerca da judicialidade dos direitos sociais, Andrea J. Krell (2008, 

p.333) estabelece críticas à transposição do conceito de reserva do possível da 

dogmática germânica para a realidade brasileira: 

A autora infere que se os constitucionalistas alemães fossem inseridos na 
situação sócio-econômica brasileira, não marcada pela exclusão social e pela 
falta de condições mínimas de uma exigência digna para boa parte da 
população, suas concepções não seriam as mesmas e eles passariam, 
inclusive, a exigir com veemência a interferência do Poder Judiciário. 

 
             Com efeito, é possível compreender que o argumento de que a 

implementação de políticas públicas é matéria afeta a discricionariedade e conveniência 

do executivo e do legislativo, não deve ser aceito, sob pena de violar direito público 

subjetivo assegurado aos cidadãos. Na concepção de Gustavo Binenbojm (2007, p. 

260): 

 
É necessária a atuação de um judiciário que tenha a função de resguardar, ao 
mesmo tempo, a realização de um processo democrático livre e a 
concretização dos direitos fundamentais, repita-se, não se visualizando 
conflito insuperável entre democracia e direitos fundamentais. 
 

           Do exposto, fica patente que a implementação de políticas públicas por 

determinação judicial, no caso de fornecimento de medicamentos ou a realização de 

cirurgias, não representa uma invasão de poderes nem ofensa à Constituição Federal, 

pois é realizada de acordo com as peculiaridades do caso concreto e fundamentada na 

dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da CF/88, visto que Estado 

Democrático de Direito só alcança a função quando as normas fundamentais expressa 

no texto constitucional sairem da formalidade e serem materializadas, posto que a Carta 



Magna é uma norma fundamental do Estado e da vida jurídica do Brasil, bem como 

regula o exercício do poder e ao reconhecimento de direitos fundamentais aos 

indivíduos. 

           Nesse contexto, citaremos aqui, um trecho da obra de Dirley da Cunha 

Júnior (2006, p. 210) que afirma:  

Nem a reserva do possível nem a reserva de competência orçamentária do 
legislador podem ser invocados como óbices, no direito brasileiro, ao 
reconhecimento e à efetivação de direitos sociais originários a prestações. Por 
conseguinte, insistimos, mais uma vez, na linha da posição defendida por este 
trabalho, que a efetividade dos direitos sociais – notadamente daqueles mais 
diretamente ligados à vida e à integridade física da pessoa – não pode 
depender da viabilidade orçamentária.   
 

            Segundo essa orientação, devido à falta de efetividade do direito social 

ao serviço público de saúde, cresce o número de mandatos judiciais com demandas 

relativas ao direito à saúde, pleiteadas pelo judiciário para garantir o acesso a 

medicamentos, procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

            Nesse contexto, cita-se aqui, um trecho de Dirley da Cunha Júnior (2006, 

p. 210) que afirma:  

Subordinar esses direitos aos condicionantes econômicos significa, salvo 
melhor juízo, negar força normativa da Constituição. A saúde é direito 
público subjetivo, portanto, podendo ser exigido pelos instrumentos judiciais 
adequados, quando falhe o Poder Público, que não pode agir 
discricionariamente no atendimento a esse dever assistencial. 
 

           Assim, tem-se que a administração pública nas três esferas de governo 

não podem se mostrar inerte frente o dever de propor políticas públicas para 

materializar a norma fundamental do direito à saúde. 

            Sobre a intervenção do Poder Judiciário na fiscalização da omissão da 

administração pública, cumpre esclarecer que o artigo 196 da CF/88, repisado no artigo 

2º, da Lei nº 8.080/90, apresenta-se de pronto "judicializável", eis que seu 

descumprimento pode ser objeto de ação assecuratória de cumprimento do direito 

fundamental eventualmente posto em xeque pela omissão dos órgãos encarregados de 

sua execução.  

            Segundo Luís Roberto Barroso (2011, p. 365), judicialização é um termo 

que tem sido empregado para significar que algumas questões políticas e sociais estão 

sendo decididas no âmbito do Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o 

Parlamento e o Poder Executivo. 

           O mesmo autor esclarece que: 



[…] a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais 
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois 
Poderes. Em muitas situações, sequer há confronto, mas mera ocupação de 
espaços vazios.[…] o ativismo é uma atitude, a escolha de modo específico e 
proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 
[…] o ativismo judicial legitimamente exercido procura extrair o máximo das 
potencialidades do texto constitucional, inclusive e especialmente 
construindo regras específicas de conduta a partir de enunciados vagos […]. 

            Sobre o tema é importante citar a dissertação de mestrado de  Angélica 

Luciana Caline (2011, p. 138) sobre o tema: A judicializaçao da saúde suplementar: 

Causas e possibilidades de solução, a qual afirma que a  judicialização da saúde 

acontece no Brasil no âmbito da saúde pública e da saúde privada, e se desenvolveu 

com especial vigor a  partir da década de 90. 

           Neste diapasão, Evangelina Castilho Duarte1 assevera que em seu artigo: 

Sobre a judicialização e as operadoras de planos de saúde que: 

A judicialização decorre do descumprimento pelas operadoras de planos de 
saúde dos direitos assegurados aos usuários, mas também de dúvidas 
oriundas de contratos que contêm cláusulas dúbias ou de difícil compreensão, 
e, ainda, da conscientização do cidadão de que pode buscar o Poder 
Judiciário para ter assegurados seus direitos e garantias individuais 
constitucionais.Se o cumprimento dos deveres estatais de promoção do 
acesso individual aos bens jusfundamentalmente protegidos são 
negligenciados, o caminho natural é que haja uma invocação jurídica de um 
determinado direito social, como é o caso do direito à saúde, em determinada 
situação concreta. O mesmo se diga em relação ao descumprimento de 
contratos por parte das operadoras de planos de saúde. 

 

            Desta feita, todas as garantias individuais concernentes aos direitos 

fundamentais são legítimas na busca da efetivação do direito à saúde, mediante a 

oposição de um vínculo obrigacional entre o cidadão-credor e o Estado-devedor. 

 
 
 

4 O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E O ORÇAMENTO PÚBLICO 

           Nessa esteira, Ricardo Lobo Torres (2000, p. 198 ) afirma que: 

A doutrina da reserva do possível surgiu na Corte Constitucional alemã em 
acórdão paradigmático, através do qual ficou decidido que os direitos sociais 
de natureza prestacional que envolvessem custos efetivos do Estado ficariam 
sujeitos à reserva da lei e à disponibilidade de recursos. 

                                                           

1 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-jan-18/hugo-cavalcanti-brasil-conta-excessiva-
judicializacao-saude>. Acesso em: 22 nov. 2015 



             Ainda nessa linha de pensamento, Andrea Krell (2000, p.100), como se 

verifica no excerto a seguir colacionado: 

A jurisprudência constitucional alemã entende que a construção de direitos 
subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está 
condicionada à disponibilidade destes recursos e, a decisão sobre a 
disponibilidade dos mesmos, estaria localizada no campo discricionário das 
decisões governamentais e dos parlamentos, através da composição dos 
orçamentos públicos. 

            Referido princípio não pode ser utilizado como forma de relativizar a 

aplicação de políticas públicas de saúde, até mesmo porque, a vida humana, não pode 

deixar de ser levada em consideração por motivos financeiros, tendo em vista que há 

meios suficientes para a concretização desses direitos. 

             Partindo-se do pressuposto de que o Estado aplica grandes quantidades 

de dinheiro em turismo, campanhas políticas dentre outros meios supérfluos, há a 

possibilidade garantir, em primeiro lugar as políticas públicas de saúde ao invés de 

fazerem uso do principio da reserva do possível, até mesmo porque sem saúde, os 

cidadãos não teriam como pleitear os demais direitos que lhes são garantidos, ela é a 

garantia do bem maior que é a vida. 

                        Assim, a concretização dos direitos fundamentais não deve ficar na 

dependência a reserva do possível, torna-se mister ressaltar que existe um direito 

fundamental que deve ser resguardado e/ou protegido, posto que  a partir do momento 

que um princípio se sobressai a um direito fundamental como, por exemplo, a vida 

humana, estaria contrariando totalmente as normas constitucionais, o que em nosso país 

é proibido, estando os direitos fundamentais garantidos por meio de clausulas pétreas. 

             Sobre a correção do déficit de concretização dos preceitos 

constitucionais, já dissertou Andréas Joachim Krell (2002, p.22), afirma que: 

 
A revisão do princípio da separação dos poderes, com o consequente 
incremento da atividade jurisdicional, é de fundamental importância para a 
correção do atual déficit de concretização constitucional, “visto que os 
Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir 
um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. 

 
           Como se verifica do excerto acima colacionado constata-se que o Poder 

Judiciário deve ordenar que o Poder Executivo cumpra suas obrigações constitucionais 

devendo, até mesmo, retirar verbas de outros setores secundários, se necessário, para 

concretizar a satisfação destes direitos.  



                                      Outrossim, no que concerne a intervenção do poder judiciário na 

concretude da constituição, válida é a transcrição das lições José Gomes Canotilho 

(1988, p.220) ,consoante excerto abaixo transcrito: 

 
O Judiciário deve esforçar-se por compreender que a norma está sempre 
ligada ao problema concreto. Assim, apesar dos formalismos jurídicos, há 
que se captar as dimensões fundamentais do problema, até porque algumas 
dessas dimensões radicam na consciência profunda da comunidade. A minha 
posição é, portanto, que os juízes não são órgãos de transformação social, 
mas, em alguns casos, eles apontam um caminho importante de concretização 
da constituição.  

 

            Como pode se verificar, a Administração Pública tem o dever 

constitucional de implementar os direitos sócias, sujeito de direitos que devem ser 

preservados pelo Estado, principalmente com relação aos direitos humanos, tutelando o 

direito à saúde. Assim, preocupou-se o constituinte com a promoção dos diretos 

fundamentais e da justiça social no país. Sobre a concretização dos diretos sociais, vale 

citar aqui, o entendimento de Gustavo Rabay Guerra, no seu artigo sob o título, “A 

concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do 

possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social”: 

 
Que se considerarmos que os direitos sociais deixam de ser efetivados tão 
simplesmente "porque" inexiste orçamento suficiente para sua 
implementação estaríamos afirmando categoricamente que o custo impede a 
realização do programa constitucional de uma sociedade plural, fraternal, 
solidária, comprometido com a cidadania, a promoção do desenvolvimento 
nacional e a erradicação das desigualdades regionais e sociais... Mas não há 
custo no que toca a outras atividades inerentes ao Poder Público, como a 
liberação de recursos para obras discutíveis e gastos sem conformidade com 
o real clamor de uma população marginalizada, cada vez mais excluída de 
suas prerrogativas cidadãs. 

 

          Observa-se assim, que não é lícito o poder público alegar a falta de verba 

orçamentária na eficácia dos direitos sociais.  Em verdade, o que não se pode é negar 

estes direitos, pois ocasionará a transgressão de normas e princípios constitucionais, de 

aplicação imediata e formadora de todo o arcabouço jurídico.       

            Nesse sentido, dissertou Dirley da Cunha Júnior (2006, p. 349-395), 

sobre a aplicabilidade imediata da norma dos direitos fundamentais e a garantia do 

mínimo existencial, consoante abaixo descrito: 

Esclarecemos, porém, que o “mínimo existencial” ou “padrão mínimo 
social”, como objeto de imediata e irrecusável garantia dos direitos sociais, 
compreende um completo, eficiente e qualificado atendimento básico das 
necessidades vitais do indivíduo, como saúde, educação, alimentação, 



moradia, assistência, variando seu conteúdo, evidentemente, de país para 
país. 

              

            Desse modo, o mínimo existencial constitui básico das necessidades 

vitais do indivíduo para viver com dignidade. 

                       Outrossim, a concretização dos direitos fundamentais não deve ficar na 

dependência de da reserva do possível, sob pena de violação de direitos individuais dos 

administrados, ou seja, o déficit no orçamento público não deve ser motivo suficiente 

para obstacular a efetividade dos direitos sociais, mormente o direito à saúde. 

          Sobre o tema é importante citar o artigo publicado por João Agnaldo 

Donizeti Gandin, Samantha Ferreira Barione e André Evangelista de Souza (2009, p.2) 

disserta sobre a judicialização do direito à saúde: 

 
A necessidade de previsão orçamentária é apontada, muitas vezes, como um 
limite à atuação do Estado para a efetivação de direitos sociais. Trata-se de 
pensamento equivocado, pois a necessidade de previsão orçamentária para 
realização de despesas públicas é regra dirigida essencialmente ao 
administrador, não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para 
concretizar uma outra norma constitucional, através de uma simples 
ponderação de valores. 
 
 

                         Dessa forma, o Poder judiciário deve atuar de forma secundária quanto 

às políticas públicas, ou seja, interferindo quando a conduta do administrador mostra-se 

contrária ao ordenamento jurídico, como por exemplo, a ineficácia da norma jurídica do 

direito a saúde. O juiz de ordenar que o Poder Público realize determinada despesa para 

fazer valer um dado direito constitucional, até porque as normas em colisão (previsão 

orçamentária versus direito fundamental a ser concretizado) estariam no mesmo plano 

hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental dada a sua 

superioridade axiológica em relação à regra orçamentária. 

            Conforme salienta Gustavo Amaral, em sua obra Escassez & Escolha 

(2002, p.145) sobre a má aplicação dos recursos públicos, “dizer que se gasta muito e se 

obtém pouco é uma maneira mais gentil de dizer que milhares, talvez milhões de 

pessoas são privadas de serviços básicos não por carência de recursos, mas por má 

alocação” 

           Na acepção de Gisela Bester (2004, p. 137-138), “se a Constituição diz 

ser direito de todos um dado direito social, o Estado há de virar-se para prever tal 

rubrica no orçamento, conforme as competências federal, estadual e municipal, eis que 

isto é um mandamento, uma ordem, que deve ser providenciada.” 



                        Sendo assim, não pode o Estado omitir-se no cumprimento de seu dever 

constitucional de prover o direito à saúde de forma eficaz e eficiente para todos os 

administrados. 

 

5 A SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL  

 

            No Brasil, a saúde suplementar começou sua estruturação após a 

revolução industrial, momento em que surgiram os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões - IAPs, que pertenciam a diversas categorias e representavam os trabalhadores 

urbanos e que compravam as prestações de serviços de saúde. Paralelamente, nos anos 

40, apareceram também as Caixas de Assistência, como a dos funcionários do Banco do 

Brasil (Cassi), que beneficiavam os empregados de algumas empresas por meio de 

empréstimos ou reembolso pela utilização de serviços de saúde externos à previdência 

social. 

            Como determina a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei nº 9.080/90), a saúde é direito de todos e dever do Estado. Com o objetivo 

de permitir o acesso integral e gratuito de todos os brasileiros aos serviços e às ações de 

saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde - SUS. 

             Agência nasceu pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, como 

instância reguladora de um setor da economia sem padrão de funcionamento. Criada a 

partir de setor específico do Ministério da Saúde, coube à ANS cumprir a Lei nº 9.656, 

editada em junho de 1998.  A exceção ficava por conta do seguro de assistência à saúde 

e das seguradoras, sob o controle econômico-financeiro da Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP. 

                       No entanto, pelas dificuldades encontradas por aqueles que desejam 

utilizar o SUS, muitas pessoas passaram a procurar atendimento em grupos de medicina 

privada, como os planos de saúde. Diversas empresas seguiram o mesmo caminho, 

recorrendo também à iniciativa privada para oferecer a seus funcionários melhor 

assistência médica, clínica e hospitalar2. 

    

                                                           

2 Disponível em: <http://www.idec.org.br/uploads/publicacoes/publicacoes/folheto-planosaude.pdf>. 
Acesso em: 22 nov. 2015.  



            Nesse contexto, a saúde suplementar passou a conviver com o sistema 

público, consolidado pelo Sistema Único de Saúde, nascido a partir da Constituição 

Federal de 1988. Com o SUS, a saúde foi legitimada como um direito da cidadania, 

assumindo status de bem público:  

Art. 1o  Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, 
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 
     (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou 
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo 
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 
assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais 
ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, 
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 
por conta e ordem do consumidor. 

           A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é a agência reguladora 

vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. A 

ANS promove a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regula 

as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores, e contribui para o desenvolvimento das ações de saúde no país. 

             Em sentido amplo, no direito brasileiro, “agência reguladora” é 

“qualquer órgão da Administração Direta ou entidade da Administração Indireta com 

função de regular a matéria específica que lhe está afeta” 

            A Lei nº 9.656 de 1998, que dispõe em seu artigo 32 que as operadoras 

de planos privados de saúde devem ressarcir o SUS quando um contratante seu utiliza a 

rede pública para um procedimento que esteja coberto pelo plano: 

Constituem-se, pois, como autarquias que são, em entes descentralizados da 
Administração Pública, com personalidade jurídica de direito público, com 
autonomia, inclusive no tocante à gestão administrativa e financeira, 
patrimônio e receita próprios, destinada a controlar (regular e fiscalizar) um 
setor de atividades, de interesse público, em nome do Estado brasileiro. 

 

             O conceito de Agências Reguladoras na opinião de Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2011, p.1120): 

As Agências Reguladoras são criadas através de Leis e tem natureza de 
Autarquia com regime jurídico especial, ou seja, é aquela que a Lei 
instituidora confere privilégios específicos e uma maior autonomia em 
comparação com autarquias comuns, sem de forma alguma infringir preceitos 



constitucionais. Celso Bandeira de Mello define as agências reguladoras 
como "autarquias sob regime especial, ultimamente criadas com a finalidade 
de disciplinar e controlar certas atividades. 

            As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar a prestação de 

serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Estas além de controlar a qualidade 

na prestação do serviço, estabelecem regras para o setor. 

                A Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, criou A ANS - A Agência 

reguladora de planos de saúde do Brasil, conforme preleciona o artigo 1º da citada lei, 

in verbis: 

 

Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia 
sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em 
todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 
 

            Entre suas competências estão a fiscalização da atuação das operadoras 

(empresas) de planos de saúde e do cumprimento da lei; regulação da relação das 

operadoras com os prestadores de serviço (médicos, laboratórios e hospitais) e 

consumidores; "detalhar" (normatizar) aspectos da Lei de Planos de Saúde, quando 

necessário e permitido; autorizar reajustes das mensalidades dos planos individuais e 

familiares; entre outras atribuições descritas em lei. 

            Nos novos planos de contrato de saúde, a operadora exige uma 

declaração na qual consumidor e dependentes indicam a presença ou não de doença e 

lesões preexistentes. Se o consumidor não tiver conhecimento do problema, a doença 

não pode ser considerada preexistente. 

           Sobre plano de saúde é importante frisar que a Lei n ̊ 12.653/2012, 

expressa que é proibido a empresa prestadora de serviço exigir chefe-caução, nota 

promissória ou qualquer outra garantia do consumidor para realizar o atendimento 

médico-hospitalar emergencial, pois constitui prática abusiva contra o consumidor do 

serviço.  

            Diante do exposto, percebe-se que, o setor de saúde suplementar 

brasileiro emergiu em razão da ausência do Estado no cumprimento de suas funções 

essenciais, por falta investimento em estrutura básica de saúde  pública . 

 

6 CONTRATOS DE PLANOS DE SAUDE E PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 

 



            Para melhor compreensão da presente abordagem, torna-se imperativa a 

conceituação de contratos de adesão, sendo assim oportuna a lição de Caio Mário da 

Silva Pereira (2014.p.80) “chamam-se contratos de adesão aqueles que não resultam do 

debate livre entre as partes, mas provém do fato de uma delas aceitar tacitamente 

cláusulas e condições previamente estabelecidas”. 

           Da definição acima transcrita, pode-se concluir que no contrato celebrado 

pelo consumidor com o fornecedor sobre a modalidade de adesão, o primeiro não tem a 

oportunidade de debater as cláusulas contratuais, tendo que aceitar os termos 

estabelecidos pela parte mais forte da relação consumerista, causando um desequilíbrio 

na relação. 

             Nessa esteira, o Código de Defesa do Consumidor conceituou o contrato 

de adesão no seu artigo 54: “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 

aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 

de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo.”      

             Claudia Lima Marques ensina sobre os contratos de plano de saúde ( 

2005, p. 1149): 

O objeto principal destes contratos é a transferência (onerosa e contratual) de 
riscos referentes à futura necessidade de assistência médica ou hospitalar. A 
efetiva a cobertura(reembolso, no caso dos seguros de reembolso) dos riscos 
futuros à sua saúde e de seus dependentes, a adequada prestação direta ou 
indireta dos serviços de assistência médica (no caso dos seguros de pré-
pagamento ou de planos de saúde semelhantes) é o que objetivam os 
consumidores que contratam com estas empresas. 

 

           No mesmo contexto, disserta Paulo Luiz Neto Lobo (1995, p. 44) acerca 

do contrato por adesão: constituem regulação contratual predisposta unilateralmente e 

destinada a se integrar de modo uniforme, compulsório e inalterável a cada contrato de 

adesão que vier a ser concluído entre o predisponente e o respectivo aderente. 

              Ayeza Schmdto pondera sobre: Direito Fundamental à Saúde e o 

Contrato de Plano de Saúde: a essencialidade do bem contratado no seu Trabalho de 

qualificação de Mestrado (2014, p.74): Considerando-se os contratos de planos de saúde 

como contratos que visam a satisfação de interesses existenciais, indaga-se acerca a 

possibilidade de incidência dos direitos fundamentais nessa relação privada, com vista à 

manutenção de uma vida digna dos usuários.  

            No que tange a limitação temporal de internação hospitalar do segurado e 

a exclusão dos exames, têm sido reconhecidas como cláusula abusiva, nos termos do 



art. 51, IV da Lei nº 8.078/90, pois o longo período de internação constitui risco do 

negócio. 

            No tocante à exigência de cheque caução no momento da internação, 

quando o hospital não é conveniado, ou mesmo conveniada, o procedimento solicitado 

não é autorizado, vez que tal prática é abusiva, nos termos do art. 39 do Código de 

Defesa do Consumidor.  

            Diante da abusividade deste reajuste, cabe ao Poder Judiciário analisar a 

questão e revisar esta cláusula contratual, consoante autoriza o artigo 51, inciso IV, “x”, 

do CDC: 

Art. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que(...)IV – estabeleçam 
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com (...)X - permitam ao 
fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira 
unilateral ; [...].” grifos nossos. 

             O Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento quanto à 

integral aplicação daquele diploma legal aos contratos de seguro saúde, consoante a 

Súmula 469 :Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde. 

              No mesmo sentido, Paulo Lôbo (2011, p. 20) destaca a importância da 

manutenção do equilíbrio nas relações contratuais, tanto no início da relação firmada, 

quanto no seu decorrer, ressaltando, ao final, a inegável relação desse objetivo com os 

princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos 

             Expostas tais premissas, percebe-se que o objetivo principal é defender a 

personalidade e a autodeterminação do indivíduo, em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Pretende-se, pois, proteger, em primeiro lugar, as pessoas, 

afastando-se a ideia de que o direito privado deveria ater-se à proteção do patrimônio.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             A pesquisa realizada entende-se que os direitos fundamentais sociais, 

mormente o direito à saúde, é um direito subjetivo assegurado pela atual Carta Magna, o 

qual determina que o administrador público está vinculado às políticas públicas 

estabelecidas nestas.  



             Quando não implementadas as políticas públicas, cabe ao Poder 

Judiciário, quando provocado pelo cidadão, dar concretude à norma, ou seja, 

reconhecendo judicialmente a eficácia do direito à saúde, pois representa prerrogativa 

jurídica indisponível aos administrados. 

             Com efeito, o mínimo existencial deve ser garantido a todo cidadão a 

partir de políticas públicas definidas e condizentes com a noção de Estado Democrático 

de Direito; caso não aconteça ter-se-á a ineficácia absoluta dos direitos fundamentais. O 

mínimo existencial se configura em direito subjetivo que se sobrepõe ao obstáculo da 

reserva do possível guarda coerência com o princípio da dignidade humana e com o 

princípio do Estado Social. 

             Não se pode aceitar o argumento de que a implementação de políticas 

públicas seja matéria afeta a discricionariedade do poder executivo, sob pena de violar o 

direito subjetivo dos cidadãos, pois é dever do Estado garantir a todos os cidadãos que 

necessitam da prestação de serviços, o fornecimento de medicamentos, pois a 

assistência à saúde e a proteção à vida são componentes comuns dos entes federados. 

              Portanto, quando o Estado não cumprir o seu dever constitucional, a 

atuação do Poder Judiciário na implementação desses direitos se faz necessária para 

manter o equilíbrio do sistema democrático brasileiro diante de omissões estatais 

abusivas, tendo em vista que o mesmo está vinculado à Constituição e às normas 

infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas relativas à ordem social 

constitucional. 
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