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RESUMO 

 
A dissertação faz uma breve análise sobre a estrutura da fixação e execução das 
astreintes como instrumento garantidor da eficácia das tutelas de urgência 
emanadas em demandas judiciais envolvendo a recusa na prestação de serviços por 
parte de empresas operadoras de planos de saúde suplementar. Trata-se, pois, de 
importante ferramenta de garantia de um direito garantido constitucionalmente: a 
saúde. A ineficiência do Estado em provê-la, ainda que minimamente, só fez 
aumentar a procura por serviços de saúde suplementar, os quais, embora recebam 
contraprestação para tanto, vêm ao longo dos anos diminuindo consideravelmente a 
qualidade dos serviços e ocasionando com isso aumento exponencial de ações 
judiciais contra as operadoras de planos de saúde. Referidas ações buscam garantir 
a cobertura de despesas com medicamentos, tratamentos médicos hospitalares e 
até mesmo internações de urgência, situações que colocam em risco a saúde e a 
vida dos segurados. A fixação de multas (astreintes), como instrumento de coerção 
para o cumprimento das ordens judiciais de urgência, não têm sido suficientes para 
forçar o cumprimento das decisões. Ainda que o Código de Processo Civil de 2015 
tenha autorizado a execução provisórias dessas multas, é necessário observar 
alguns critérios importantes no momento sua fixação e de sua execução, a fim de 
torna-las eficientes instrumentos de garantia dos direitos dos cidadãos e de uma 
ordem social mais justa. 
 
Palavras-chave: direitos fundamentais. efetividade.  exigibilidade.  tutela de 

urgência. plano de saúde. execução.  astreintes. 
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ABSTRACT 

 
The dissertation makes a brief analisys about the structure of the establishment and 
execution process of the astreintes as an enforcer instrument of the urgent relief 
issued in judicial procedures involving the refusal to render services by the 
supplementary health care providers. This is an important tool to guarantee a 
constitutional right: health. The State has been inefficient to provide the minimum 
conditions of public health services, and that has increased the search for 
supplementary health services. Thus, even against insurance premiums payments 
for rendered services, there has been a declining in the quality of the supplementary 
health care providers services, that has caused an exponential increase of law suits 
numbers against supplementary health care providers claiming the payment of 
expenses with remedies, medical and hospital treatments and even urgent 
hospitalizations, placing at risk the life and health of the insured persons. The 
establishment of fines (astreintes), as a coercion instrument to force the compliance 
of the urgent relief orders has not being enough to make these decisions to be 
obeyed. Even though the Civil Procedure Code of 2015 has authorized the provisory 
execution of theses fines, it is necessary to observe some important issues in the 
moment that they are being settled and by the time of its execution, in order to make 
them important instrument of guarantee of the citizens’ rights e of a more just social 
order. 
 
Keywords: fundamental rights. effectiviness. collectability. injunctive relief. health 

plan. enforcement. astreintes.  
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INTRODUÇÃO  

 

A saúde pública vem sendo objeto de atenção estatal desde a 

Revolução Industrial. Com o tempo, a prestação dos serviços destinados à garantia 

da saúde pública se mostrou ineficiente, sendo um problema enfrentado por países 

emergentes, como o Brasil, bem como países do primeiro mundo, como é o caso 

dos Estados Unidos.  

O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, e segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta atualmente com uma 

população de aproximadamente 207,7 milhões de pessoas.1 Aliado a esse fato, 

também é um país de dimensões continentais, o que dificulta, sobremaneira, o 

exercício homogêneo das políticas públicas.  

 Ciente da própria ineficiência, o Poder Público acaba transferindo parte 

de sua responsabilidade para particulares, a fim de minimizar os seus encargos. 

Exemplo disso ocorre na área da saúde, onde o próprio texto constitucional admite 

a prestação de serviços por entidades privadas2, ficando a atividade sujeita à 

regulamentação da Agência Nacional de Saúde (ANS). 

Embora os serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde 

suplementar não sejam prestados de forma graciosa, mas somente mediante uma 

contraprestação financeira por parte dos usuários, tem havido um aumento 

constante das reclamações administrativas junto à agência reguladora do setor 

(ANS), bem como de demandas judiciais, indicando que os serviços não estão 

sendo prestados adequadamente.  

Nessa área da saúde, há demandas que exigem uma solução imediata, 

o que é feito através das tutelas de urgência, com a fixação de multas pecuniárias 

diárias, para o caso de descumprimento dessas ordens, as denominadas 

astreintes. 

Essas multas estavam previstas no Código de Processo Civil de 1973, 

em seu artigo 461, §§ 3º e 4º, tendo sido transpostas para o novo Código de 

                                                 
1 PORTAL BRASIL. População brasileira passa de 207,7 milhões em 2017. Brasília, DF, 30 ago. 

2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/08/populacao-brasileira-
passa-de-207-7-milhoes-em-2017>. Acesso em: out. 2017. 

2 Art. 199, CF: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada [...].” BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial de União, Brasília, DF, n. 191-A, out. 1988. 
Anexo. p. 1-32. Disponível em:  

   <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: out. 
2017. 
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Processo Civil de 2015 em seu artigo 497.  

No caso específico das tutelas de urgência contra as operadoras de 

planos de saúde, a ausência de menção expressa no texto legal, sobre o momento 

em que as multas poderiam ser exigidas dos devedores quando estes viessem a 

descumpri-las, culminou no surgimento de três correntes nos tribunais, inclusive no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): (i) a minoritária, a que admitia a execução 

imediata das astreintes; (ii) a que admitia a execução provisória das multas, e (iii) a 

que só admitia sua execução após o trânsito julgado da decisão que fosse 

favorável ao autor. 

Embora a prática pareça cruel, diante desse cenário, era mais benéfico 

para as operadoras deixar de cumprir decisões em situações em que o estado de 

saúde do autor fosse grave e que seu tratamento fosse muito custoso, e isso 

porque, caso viesse a ocorrer o seu óbito, o pedido inicial ficaria prejudicado, não 

havendo como continuar a cobrança da multa diária. No final, ainda que se falasse 

no pagamento de uma multa única a ser passada para os eventuais sucessores do 

falecido autor, o valor seria inferior àquele que a operadora teria de pagar para 

cobertura do tratamento.  

Essa forma de raciocinar está em consonância com a própria forma de 

atribuição de custos das operadoras, que se baseiam em cálculos atuariais 

complexos, onde a expectativa de vida dos usuários é um fator importante, e tanto 

que isso é verdade que há uma mudança na tabela de valores das prestações 

mensais com base na idade dos beneficiários. 

Uma solução para o problema já havia sido encontrada no Código de 

Processo Italiano de 1940, com as alterações introduzidas pela Lei 353/1990, que 

em seu artigo 282, passou a admitir a produção imediata dos efeitos das sentenças 

constitutivas e declaratórias de primeiro grau3, sistema esse que foi incorporado no 

Código de Processo Civil brasileiro de 2015.  

Resta saber se a possibilidade se o impacto financeiro e atuarial 

decorrente da execução provisórias das astreintes será suficiente para fazer com 

                                                 
3 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, discorrendo sobre a questão da execução imediata das sentenças 

declaratória e constitutiva tratada pelo artigo 282, do Código de Processo Civil Italiano, nos 
esclarece: “O fato de o artigo 282 admitir, em princípio, a produção imediata dos efeitos das 
sentenças constitutiva e declaratória, torna o direito italiano uma fonte muito rica, em termos de 
direito comparado, para solução de problemas da tutela antecipatória nas ações declaratória e 
constitutiva.” (MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2000a. p. 185). 
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que as operadoras de saúde mudem sua política e passem a cumprir com suas 

obrigações contratualmente assumidas, vindo a beneficiar não só os seus clientes, 

como toda a sociedade. 
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CAPÍTULO 1 EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1 Importância do direito fundamental da saúde 

 

Embora o direito à saúde pareça ser algo evidente e inequívoco, inerente 

à própria essência do ser humano, o seu reconhecimento como um direito 

inalienável é fruto de um longo trajeto de lutas e desenvolvimento das ciências 

sociais. 

A abordagem dos direitos humanos, portanto, é essencial para o 

desenvolvimento do próprio tema da saúde e, consequentemente, das ferramentas 

jurídicas criadas para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. 

Conquanto discorrer sobre os direitos humanos pareça ser algo um tanto 

redundante, ante a ampla discussão existente sobre o tema e em função da 

diversidade de diplomas legais positivaram os direitos fundamentais, mostra-se 

oportuno destacar que a simples previsão normativa desses direitos não é suficiente 

para garantir sua eficácia. Embora tenha sido grande a luta para o reconhecimento 

dos direitos humanos, como se verá a seguir, garantir sua efetividade e eficácia é 

um passo além que deve ser dado não só pelos governos, mas pela própria 

humanidade.  

O direito à saúde é um dos mais importantes dentre todos os direitos 

fundamentais. Compreender e desenvolver mecanismos jurídicos de garantia e 

efetividade de tais direitos, quer seja na esfera pública ou na privada, é 

imprescindível, pois somente ao transformá-lo em uma realidade concreta, acessível 

aos cidadãos, é que se estará promovendo a verdadeira cidadania.  

 

1.2 Breve histórico dos direitos humanos 

 

A Idade Moderna é considerada um período de transição por excelência, 

cujo marco histórico inicial possui algumas divergências entre historiadores, sendo 

que alguns consideram como sendo 29 de maio de 1453, com a tomada de 

Constantinopla pelos turcos otomanos, outros como sendo a Conquista de Ceuta 

pelos portugueses em 1415, a viagem de Colombo ao continente americano em 

1492, ou a viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1498. Quanto ao seu término, no 

entanto, não há controvérsia, sendo uníssonos ao considerar a Revolução Francesa 
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em 14 de julho de 1789. 

Antecedendo a Idade Moderna temos a Idade Média, cujo sistema 

político, social e econômico predominante era o feudalismo, que tinha por base as 

relações servo-contratuais, com uma economia baseada na agricultura de 

subsistência sem existência de relações comerciais, predominando a prática do 

escambo. Nesse sistema os servos não possuíam direitos, cabendo aos senhores 

feudais o direito de vida e morte sobre eles, e todo o seu trabalho era feito 

meramente para garantir sua subsistência, sem a menor possibilidade de mudança 

de classe social, a não ser através da opção de seguir a vida eclesiástica, e a maior 

autoridade política era o monarca, que possuía poder absoluto, isto é, 

independentemente de qualquer outro órgão ou pessoa. 

Os poderes do estado eram concentrados exclusivamente nas mãos do 

soberano. Exemplo maior do poder absolutista foi Luís XIV de França, também 

conhecido como “Rei-Sol", a quem é atribuída a célebre frase “o Estado sou eu”. 

O ocaso da Idade Média coincide com a ascensão da burguesia, que 

passou a questionar o poder absoluto dos monarcas e, com o apoio dos 

trabalhadores do campo, que sofriam toda sorte de injustiças praticadas pelos 

senhores feudais e pelos monarcas, iniciaram uma série de revoluções conhecidas 

como revoluções burguesas. 

Na Inglaterra de 1688 e 1689 a burguesia passa dominar o Parlamento e 

o rei perde muitos de seus poderes, passando os lordes a ocupar um segundo 

plano. O passo seguinte dessa revolução na Inglaterra foi a independência das 

colônias americanas, proclamada em 1776, e que em 1787 se uniram para criar os 

Estados Unidos da América. Pouco depois, em 1789, ocorre na França um 

movimento semelhante, que ficou conhecido como Revolução Francesa, que é um 

marco histórico importante para o surgimento do conceito moderno de cidadania. O 

evento mais importante deste último movimento foi a Tomada da Bastilha, que 

consistiu na invasão da prisão da Bastilha em 14 de julho de 1789, para libertação 

dos presos acusados de serem inimigos do regime absolutista.  

A Revolução Francesa possui grande importância na sintetização da nova 

natureza do cidadão, e os ideais revolucionários franceses de liberdade, igualdade e 

fraternidade passaram a constituir a própria essência da palavra cidadão ou cidadã. 

A luta para uma consolidação política e social, da classe burguesa que já 

conquistara uma ascensão econômica, tinha nos ideais da Revolução Burguesa, 
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bem definidos na Revolução Francesa como liberdade, igualdade e fraternidade, 

tinham por fazer reconhecer para si uma série de direitos e prerrogativas perante o 

Estado, garantindo uma conquista dessa luta social. 

A consolidação desse pacto social, no entender de Figueiredo, a lei e o 

princípio da legalidade, e posteriormente a Constituição e o princípio da supremacia 

constitucional, tornaram-se os instrumentos jurídicos de veiculação do novo pacto 

social que se afirmava, recuperando a noção de “justo” da antiguidade clássica e da 

escolástica, desse modo, permitindo a abertura do sistema a uma dimensão ético-

valorativa.1  

Dalmo de Abreu Dallari esclarece que a Revolução Francesa foi um 

importantíssimo marco na organização social francesa e em seu sistema de 

governo, no entanto, tece uma crítica dizendo que embora a premissa fosse a 

eliminação de privilégios, pouco a pouco foi utilizada exatamente para garantir a 

superioridade de novos privilegiados.2 

Em 1789, foi proclamada a “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”, com a intenção que tal Carta de Direitos tivesse um caráter universal e 

estabelecesse o direito universal à liberdade e igualdade, além de outros direitos 

que entendiam ser fundamentais. Dallari aponta, ainda, que pouco depois esses 

preceitos foram esquecidos, em especial o direito à igualdade, que deixou de ser 

proclamada como um direito de todos, surgindo novas desigualdades, como aquelas 

contra as quais lutaram os revolucionários.3 

Dallari menciona, ainda, diversos atos contrários aos ideais 

revolucionários franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, praticados pelos 

próprios revolucionários após a aprovação da primeira Constituição Francesa 

(1791), tais como a criação da regra de que para ter participação na vida política, 

votando e recebendo mandato e ocupando cargos elevados na Administração 

Pública, era preciso ser cidadão ativo, não bastando ser apenas cidadão. Além 

disso, para ter cidadania ativa era necessário preencher alguns requisitos, não 

bastando ser apenas pessoa. Surge, então, o direito à cidadania como um direito de 

                                                 
1 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 20. 
2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. ref. São Paulo: Moderna, 2004. 

p. 19. 
3 Ibid., p. 20. 
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participação política.4  

Em que pese a distorção desse conceito de direitos humanos, o 

entendimento de que o homem é um ser único dotado de direitos básicos e 

inerentes à sua própria condição humana remonta à antiguidade clássica. Apesar de 

haver alguns que refutem a ideia que os gregos possuíam uma noção de direitos 

humanos, é possível notar em diversos textos de filósofos gregos apontamentos a 

direitos básicos do ser humano, que não poderiam ser violados por homens ou 

deidades.  

Exemplo disso pode ser visto em Antígona, de Sófocles, no diálogo entre 

o rei Creonte e Antígona onde, após ter ela sepultado o irmão contrariando um édito 

imperial, é admoestada pelo rei por sua atitude irreverente, e justifica ela dizendo o 

direito de sepultar os mortos pertence às leis divinas que nunca foram escritas, mas 

que são irrevogáveis e eternas, e que não seria uma lei humana que poderia 

suplantá-la. 

Na Idade Média os direitos do homem, ou direitos naturais, se baseavam 

em regras divinas, provenientes da divindade, não podendo o homem desafiar tais 

leis ditas “naturais”, que seriam imanadas de Deus. Os direitos humanos, portanto, 

possuíam um caráter iminentemente místico com estreita ligação com a religião, que 

atrelava a existência dos direitos humanos com a vontade divina.  

Com a queda do absolutismo, o reconhecimento dos direitos do homem 

deixou de ser definido com base em critérios sobrenaturais, garantido através da 

punição divina exteriorizada pelos reis e representantes eclesiásticos, e passou a 

ser definido com base em critérios racionais e lógicos, que permitiam a qualquer ser 

humano, independentemente de sua crença ou religião, entender e aceitar suas 

premissas. Cabia ao homem, e não a Deus ou outra entidade divina qualquer, 

determinar quais eram os direitos básicos dos seres humanos. 

Com essa ruptura entre Estado e religião surge a ideia do jusnaturalismo, 

que estabelece direitos naturais que independem de qualquer tipo de fundamento 

divino por se tratar de direitos inerentes à própria condição humana, e que podem 

ser descobertos através de um pensamento racional. O próprio homem, portanto, 

sendo um ser racional e detentor de direitos e liberdades, poderia instituir as suas 

próprias regras de conduta. 

                                                 
4 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. ref. São Paulo: Moderna, 2004. 

p. 21. 
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Durante esse período diversos filósofos e estudiosos trataram da questão 

dos direitos naturais do homem. Dentre os principais podemos citar Thomas 

Hobbes, em sua obra Leviatã, defendendo a irrenunciabilidade do direito do homem 

de defender a si mesmo, sendo todos os demais direitos decorrências deste último5; 

John Locke, sublevando a supremacia do Estado, porém, dizendo que ele deveria 

respeitar as leis natural e civil. Embora defendesse que todos os homens eram 

iguais, defendia a escravidão, não a relacionando à raça, mas sim com a derrota na 

guerra. Os inimigos capturados poderiam ser mortos, porém, sendo-lhes poupadas 

as vidas, deveriam trocar a liberdade pela escravidão. Para Rousseau, em sua obra 

“O contrato social”, os direitos inalienáveis do homem garantiriam de forma 

equilibrada a liberdade e a igualdade.6 Dallari dá uma primorosa definição sobre os 

direitos humanos: 

 
A expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar 
os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são 
considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não 
consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar 
plenamente da vida. Todos os seres humanos devem ter asseguradas, 
desde o nascimento, as condições mínimas necessárias para se 
tornarem úteis à humanidade, como também devem ter a possibilidade 
de receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar. 
Esse conjunto de condições e de possibilidades associa as 
características naturais dos seres humanos, a capacidade natural de 
cada pessoa e os meios de que a pessoa pode valer-se como 
resultado da organização social. É a esse conjunto que se dá o nome 
direitos humanos.7 
 

Conforme Bobbio, os direitos do homem, por mais fundamentais que 

sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, 

e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por 

todas.8  

 

                                                 
5 MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado  

eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983. (Os Pensadores). 

6 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Tradução de Rolando Roque da Silva. 3. ed. São 
Paulo: Ridendo Castigat Mores, 2001.  

7 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. ref. São Paulo: Moderna, 2004. 
p. 12. 

8 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Nelson Coutinho. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. p. 5. 
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Não basta, pois, simplesmente reconhecer a existência dos direitos 

humanos, mas se faz necessário torná-lo algo real e palpável, passível de ser 

normatizado e garantido juridicamente, tornando-se um dos principais papéis do 

Estado. 

A ideia de justiça surge com a concepção de “direitos naturais”, assim 

considerados os direitos inerentes ao homem e que decorrem de sua própria 

natureza humana. Tendo por base essa concepção, tais direitos seriam anteriores 

até mesmo ao surgimento do Estado, logo, por este inderrogáveis. São direitos 

abstratos e universais, imprescritíveis e inalienáveis.9 

Se num primeiro momento o poder de ingerência do Estado na vida de 

seu povo era absoluto, inexistindo direitos individuais, com o passar do tempo esse 

poder foi mitigado em favor do reconhecimento das liberdades e direitos subjetivos 

dos cidadãos que teve um importante momento histórico nos séculos XVII e XVIII, 

com as Revoluções Burguesas.   

Tais direitos fundamentais são, portanto, fruto de reivindicações da 

sociedade de seu poder de autodeterminação, garantindo, assim, os seus direitos, 

passando o Estado a ocupar um novo e importante papel de garantidor e 

instrumento de equilíbrio desses direitos e garantias individuais. 

 

1.3 Documentos de proteção aos direitos humanos 

 

Seguindo a elaboração publicação francesa da “Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão” de 1789, outras cartas de direito tiveram o objetivo de 

proteger os direitos fundamentais sociais, proclamadas por organismos 

internacionais criados para garantir os direitos humanos e evitar conflitos armados, 

como a Primeira e Segunda Guerra Mundiais.  

As atrocidades cometidas nas guerras, em especial nas duas Grandes 

Guerras, tiveram o efeito de unir a comunidade internacional em torno da ideia de 

criar mecanismos e órgãos capazes de evitar a repetição das graves ofensas aos 

direitos humanos. 

Em 28 de abril de 1919, em Versalhes, pouco após o término da Primeira 

Grande Guerra, foi criada a Sociedade das Nações, também conhecida como Liga 

                                                 
9 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 20. 
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das Nações, com a reunião das potências vencedoras daquele conflito, para 

negociar um acordo de paz. O documento mais importante criado por essa 

organização foi o Tratado de Versalhes (1919), que foi um tratado de paz assinado 

pelas potências europeias, e que declarou oficialmente encerrada a Primeira Grande 

Guerra.  

Esse órgão durou até 1946, quando, não tendo sucesso em manter a paz 

no mundo, acabou sendo dissolvida, passando suas responsabilidades à recém-

criada Organização das Nações Unidas (ONU).  

A ONU foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da 

Segunda Grande Guerra, para promover a cooperação internacional e tendo por 

objetivo impedir outro conflito igual àquele. Iniciada com 51 estados-membros, 

atualmente conta com 193 países, tendo sua sede localizada na cidade de Nova 

Iorque, nos Estados Unidos. 

Em 1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos a 

qual, embora não tivesse a característica da obrigatoriedade legal, serviu de base 

para dois tratados sobre direitos humanos da ONU que já tiveram força de lei: o 

“Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos” e o “Pacto internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”. 

Trata-se de um importante documento que foi editado com o intuito de 

definir as áreas de influência dos países após o término da Segunda Guerra 

Mundial, além de criar uma organização internacional que participasse de 

negociações sobre conflitos internacionais, evitando a guerra e promovendo a paz e 

a democracia, fortalecendo os Direitos Humanos os quais, na visão de Figueiredo: 

 
[...] formam um conjunto único e indivisível, em que a falência das 
medidas de concretização de um direito inevitavelmente repercute na 
fruição plena do conjunto restante, havendo interação e inter-relação 
dos direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais e 
culturais.10 

 

Um dos principais instrumentos de validação e reafirmação dos direitos 

humanos na comunidade internacional foi a Declaração de Viena de 1993, que teve 

por objetivo principal a reafirmação da comunidade internacional de garantir os 

direitos humanos, as liberdades fundamentais e o respeito à diversidade de culturas 

                                                 
10 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 30. 
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e identidades, o que fica expresso já no primeiro item.11  

 

1.4 Proteção estatal dos direitos humanos 

 

Há diversas interpretações para a palavra Estado na linguagem jurídica. 

Segundo Pinto Ferreira, “Estado é ordem normativo-coativa da conduta humana 

dotado de uma autonomia constitucional ampla ou restrita.”12 

Arthur Machado Paupério, citando diversos doutrinadores, apresenta 

inúmeros conceitos usuais de Estado:  

 
O Estado é a maior e mais importante das sociedades de ordem 
temporal, abarcando todos os outros grupos naturais, cujos 
interesses, subordinados ao bem comum, procura defender e 
promover [...]. Estado é uma parte especial da humanidade 
considerada como unidade organizada [...]. Estado é a nação 
politicamente organizada, onde se estabeleceu, portanto, a diferença 
entre governantes e governados, ou seja, a constituição da 
autoridade, seu elemento formal [...].13 

 

Independentemente das diversas variações do conceito de Estado, é 

uníssono o entendimento de que ele possui três elementos ou condições essenciais 

de existência: seu povo, o território e um poder político soberano.  

De acordo com o disposto no artigo 1º, da Constituição Federal de 1988, 

o Estado brasileiro tem como fundamentos a sua soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. 

A finalidade precípua do Estado é a proteção dos direitos humanos. 

Observa Fernando Aith, que o desenvolvimento do Estado será tanto maior quanto 

maior for a rede de proteção de direitos humanos oferecida, através de políticas 

                                                 
11 “1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o compromisso solene de todos os 

Estados de promover o respeito universal e a observância e proteção de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais de todas as pessoas, em conformidade com Carta das Nações Unidas, 
outros instrumentos relacionados aos direitos humanos e o direito internacional. A natureza 
universal desses direitos e liberdades está fora de questão. Nesse contexto, o fortalecimento da 
cooperação internacional na área dos direitos humanos é essencial à plena realização dos 
propósitos das Nações Unidas. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais são direitos 
naturais de todos os seres humanos; sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais 
dos Governos.” (ONU. Declaração de Viena. Viena, 1993. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acesso em: set. 2017). 

12  FERREIRA, Pinto. Teoria geral do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957. t. 2. p. 27. 
13  PAUPERIO, Arthur Machado. Teoria geral do Estado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1964. p. 36.  
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públicas eficazes.14 

O artigo 3º, da Constituição Federal estabelece como objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de 

discriminação.  

Esses objetivos, dispostos expressamente pela primeira vez numa 

Constituição Federal brasileira em 1988, denotam a preocupação do legislador em 

estabelecer as diretrizes de um Estado Social que, conforme José Afonso da Silva, 

busca a realização da justiça social.15 

A criação de um Estado Social não pode se limitar a mera conceituação 

teórica de direitos sociais, mas deve buscar a concretização de uma igualdade social 

real, que possibilite igualdade de condições de vida e de realização pessoal de cada 

indivíduo. 

No ensinamento de Sarmento, o Estado assumiu um novo papel na 

concretização dessa busca pela igualdade social, adotando uma série de encargos e 

atividades que antes não eram considerados como atividades tipicamente estatais, 

como a prestação de serviços de saúde, educação, assistência social, além de 

intervir diretamente na regulação dos mercados.16 

  

1.5 Direitos humanos fundamentais  

 

A diferença primordial mais corrente entre os doutrinadores, entre direitos 

fundamentais e direitos humanos, é que os primeiros dizem respeito à pessoa 

humana e fazem parte do ordenamento jurídico de determinado Estado, já o 

segundo, ainda não foram positivados no ordenamento jurídico estatal, já tendo sido 

                                                 
14 AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do 

Estado Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 207-232. 

15  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. nos termos 
da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.08.2005). São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 112. 

16 SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos de uma teoria. In: 
SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 252.  
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reconhecidos pela ordem jurídica internacional nas diversas Declarações de Direitos 

e Tratados.  

Eduardo Braga Rocha aponta a diferença entre os direitos humanos e os 

direitos fundamentais, como sendo:  

 
Os direitos fundamentais também diferem dos direitos do homem, 
sendo estes valores éticos estendidos ao indivíduo por força de sua 
existência, ainda não reconhecidos no ordenamento internacional e 
nem positivados ordenamento estatal.17  

 

A positivação dos direitos do homem, segundo o autor, promovida nas 

Constituições dos Estados, garante maior segurança e proteção jurídica aos 

indivíduos, permitindo a propositura de ações judiciais, não sendo mais necessário o 

uso da resistência física direta, que também constitui um direito natural do ser 

humano contra situações que, segundo seu entendimento, sejam arbitrárias.  

 

1.5.1 Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais 

 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos individuais 

e políticos presentes no constitucionalismo liberal do século IX. Exemplo disso é a 

Constituição brasileira de 1824, que consolidou a passagem do Estado absolutista, 

onde o poder do monarca tinha origem divina e ilimitado, para um Estado Liberal de 

Direito, cujas principais características eram: a separação dos Poderes; a garantia 

da liberdade dos cidadãos perante o Estado, propiciada especialmente pelo 

reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais, e a legalidade, tendo todos 

de se submeterem às regras ditadas pelos ordenamentos jurídicos. 

Foi o jurista Karel Vasak quem primeiro utilizou o termo gerações de 

direitos fundamentais, na década de 70, ao proferir a aula inaugural do Curso do 

Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, esclarecendo que 

essa divisão era feita como um paralelo entre o lema da Revolução Francesa 

(liberdade, igualdade e fraternidade) e a própria evolução dos direitos fundamentais. 

Os de primeira geração compreenderiam aos direitos civis e políticos, baseados na 

liberdade (liberté); a segunda geração seriam os direitos econômicos, sociais e 

culturais, que teriam por base o lema da igualdade (egalité); e a terceira geração 

                                                 
17 ROCHA, Eduardo Braga. A justicialidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São Paulo: 

Letras Jurídicas, 2011. p. 22. 
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seria a dos direitos de solidariedade, desenvolvimento, meio ambiente e fraternidade 

(fraternité). 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão ganharam vida no 

liberalismo burguês, como um mecanismo de proteção em relação ao Estado, que 

tinha atuação mínima para garantia da ordem externa e interna, contudo, sem 

maiores preocupações com a efetividade dos direitos, não havendo verdadeira 

preocupação om bem-estar social, razão pela qual as desigualdades sociais 

estavam presentes, privilegiando-se a burguesia, que era a classe social detentora 

dos meios de produção. 

Na segunda metade do século XIX, quando ocorreu a segunda fase da 

Revolução Industrial, os cidadãos passaram a exigir uma garantia de seus direitos 

trabalhistas e previdenciários. Surge, então, a ideia do Estado Social, que tem por 

objetivo primordial a garantia do bem-estar social dos seus cidadãos. 

Com o novo conceito de Estado Social, ou Estado de Bem-Estar Social ou 

Estado-Providência, o papel dos direitos fundamentais deixa de ser o de meros 

limites da atuação estatal para transformar-se em instrumentos jurídicos de controle 

de sua atividade positiva, que deve ser exercida de forma a possibilitar a atuação de 

grupos e indivíduos no exercício do poder. Disso decorre a necessidade de serem 

exigíveis e tutelados judicialmente, não apenas as liberdades clássicas, mas 

também os direitos econômicos, sociais e culturais, tornando-os realidades 

palpáveis e não meros ideais inatingíveis.  

Na lição de Eduardo Braga Rocha: 

 
O Estado Social proporcionou o surgimento do constitucionalismo 
social, que solidificou a positivação dos direitos fundamentais de 
segunda dimensão (direitos sociais, econômicos e culturais), os 

quais vão exigir uma atuação intensa e permanente por parte do 

Estado, visando atender aos anseios sociais (saúde, educação, etc.), 
constituindo-se em ‘direitos de crédito’ pertencentes aos indivíduos 
diante, o Estado, ou seja, os indivíduos passam a ser credores das 
prestações sociais estatais.18 

 

Não se consideram direitos fundamentais de segunda dimensão apenas 

os direitos, mas os atos do Estado que materializam esses direitos, e que 

proporcionam uma melhoria nas condições de vida dos cidadãos, em especial aos 

                                                 
18 ROCHA, Eduardo Braga. A justicialidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São Paulo: 

Letras Jurídicas, 2011. p. 27. 
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mais necessitados, gerando maior igualdade social.   

Posteriormente, surgem os direitos fundamentais de terceira dimensão 

(meio ambiente, paz, desenvolvimento, fraternidade e solidariedade). Para Paulo 

Bonavides, há uma quarta dimensão de direitos fundamentais, que englobaria os 

direitos à democracia ao pluralismo e à informação.19 

A expressão gerações, embora seja a mais utilizada, vem sendo sucedida 

pela expressão dimensões, pois a palavra geração dá uma ideia errônea de 

substituição, sendo que isso não condiz com a realidade. De fato, o que ocorre é 

uma sucessão de direitos onde os novos direitos sociais não eliminam os anteriores, 

mas os complementam. Nesse sentido, seria mais correto dizer que ocorre uma 

ampliação da dimensão desses direitos.  

 

1.5.2 Efetividade e eficácia dos direitos humanos fundamentais 

 

O problema da ineficácia e inefetividade dos direitos humanos 

fundamentais deve ser analisado com profundidade, há uma retórica vazia dos 

direitos fundamentais. 

Seriam 3 as hipóteses a serem analisadas: (i) A inefetividade se deve a 

uma cultura lógico-formal do positivismo jurídico (teórico); (ii) Política, que trata das 

limitações do estado liberal capitalista em tornar efetivos os direitos fundamentais, 

em detrimento dos interesses de uma minoria titular da maior parte do capital; (iii) o 

controle econômico do Estado, feito com base em interesses econômicos 

(patrimonialismo).   

A teoria dos direitos fundamentais deve ser analisada como o modo de se 

enxergar, assim sendo, está no terreno do conhecimento. A palavra teoria vem do 

grego Theorein, que significa enxergar, ver.  

No campo do direito, as ideologias são elementos sempre presentes na 

sua aplicação, e lhe são intrínsecas, não havendo isenção ideológica, espécie de 

inimputabilidade. A ideologia interfere nas ciências naturais de fora para dentro, já 

nas ciências sociais e humanas, ela influencia de dentro para fora, ou dentro e fora. 

A efetividade do Direito está ligada à aplicabilidade do Direito, ou seja, 

relacionado aos resultados práticos. A efetividade dos direitos humanos 

                                                 
19  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 571. 
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fundamentais é permanente, ou tem efetividade prática, ou não são direitos, mas 

podem vir a ser. 

Os direitos humanos fundamentais exigem uma eficácia e efetividade 

permanente, não apenas quando são violados. Identificar os direitos humanos 

fundamentais como rol de promessas previstas em tratados internacionais ou 

constituição federal, é muito pouco, pois estes devem ser exercidos nas práxis para 

serem direitos. Eles são reconhecidos pelo suporte fático consolidado nas normas 

jurídicas, constituições e tratados internacionais.  

Mais importante do que ter uma visão teórica e abstrata desses direitos, é 

passar para a prática, encontramos modos de torná-lo factível no mundo real. 

Não há como se negar que é necessária uma decisão política de se 

investir recursos nos direitos humanos fundamentais. A partir do grau de intervenção 

estatal na sociedade e da forma como são exercidas as políticas públicas de 

garantia e efetividade dos direitos humanos fundamentais, podemos identificar se é 

um Estado Democrático de Direito ou um Estado totalitário.  

 

1.5.3 Mudança de paradigmas 

 

No processo de elaboração de todo ordenamento jurídico há um claro 

viés político que é influenciado pelos preponderantes interesses dos legisladores, 

que nem sempre estão em sintonia com os reais interesses dos seus eleitores. 

Não é raro vermos a prática de lóbi, uma atividade que se equilibra numa 

linha tênue entre o mero exercício regular do direito e a prática ilegal de corrupção, 

nas suas mais diversas formas.  

As normas jurídicas criadas para dar efetividade a esses direitos 

fundamentais resvalam, inevitavelmente, na vontade política de nossos governantes, 

cujos interesses não estão sempre ligados ao bem esta público, como deveria ser 

numa sociedade ideal, mas acabam se ligando a interesses financeiros próprios, que 

acabam causando prejuízos ao erário e, consequentemente, à população. 

 Segundo a ideia do quadrado paradigmático – Romper com Estado 

Liberal – Romper com o Capitalismo – A esperança está na luta social pela ruptura 

do paradigma político, para o paradigma da superação. A efetividade dos direitos 

humanos fundamentais, portanto, estaria na formação de uma vontade política que 
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privilegiasse o bem-estar público em detrimento dos interesses isolados de uma 

minoria, culminando numa verdadeira reorganização social.  

Os direitos fundamentais, durante séculos, foram estudados pelas escolas 

do pensamento sob o viés do quadrilátero paradigmático do positivismo, de maneira, 

cada escola surgida, apesar de trazer argumentos parcialmente novos sempre 

retornava a retórica positiva. 

A finalidade dos direitos humanos positivados deveria ser de buscar dar a 

mais ampla efetividade as necessidades sociais que são fundamentais do homem 

como ser vivente e social, no entanto, é possível se observar a existência de uma 

“síndrome da inefetividade” dos direitos humanos fundamentais. 

A inefetividade dos direitos humanos fundamentais tem uma clara ligação 

com aspectos políticos, pois o Direito posto é um fato político, pois é originário das 

casas legislativas, que possuem uma natureza exclusivamente política. 

Pela sua natureza política, num mundo ideal, e pela previsão de nossa 

carta magna, seriam os efetivos representantes do povo, eleitos pelo sufrágio 

popular e universal, que trabalhariam incessantemente em seu favor, buscando 

meios para efetivar ao máximo no mundo real, o acesso aos direitos humanos 

fundamentais, promovendo a concretização da democracia e da dignidade do 

homem.  

Segundo o dicionário Houaiss20, a palavra dignidade vem do latim 

dignitatem, que significa merecimento, valor, nobreza. É a qualidade do que é nobre, 

elevado, que inspira respeito, solenidade, gravidade, brio, distinção. 

A dignidade não é apenas um valor intrínseco do ser humano e tampouco 

é algo exclusivo do ordenamento constitucional brasileiro, mas, na atualidade, 

constitui requisito essencial e inafastável da ordem jurídico-constitucional de 

qualquer Estado que se diz Democrático de Direito.21  

A doutrina possui divergências com relação à estrutura e conteúdo dos 

direitos fundamentais sociais. Alexy, citando Konrad Hesse, exemplificando o quanto 

dito anteriormente, aponta a dúvida que pode surgir quanto ao resultado do texto 

normativo, impondo um questionamento se ele confere direitos subjetivos ou se 

                                                 
20  HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss eletrônico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 1 CD ROM. 
21 ABUJAMRA, Ana Carolina Peduti; BAHIA, Cláudio José Amaral. A justiciabilidade do direito 

fundamental à saúde: Concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
In: NERY JUNIOR, Nelson (Org.); NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Responsabilidade civil: 
direito fundamental à saúde. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. cap. 2. p. 72. 
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apenas cria uma obrigação objetiva do Estado, segundo a qual o legislador teria a 

obrigação de fazer o necessário para realizar os direitos sociais sem que haja para 

isso um direito subjetivo. Indaga o autor, ainda, se tal norma será vinculante ou 

apenas programática; e se confere direitos definitivos ou prima facie, isto é, se 

podem ser princípios ou regras. 

Os direitos fundamentais sociais estão dispostos como princípios, na 

Constituição Brasileira de 1988, isso quer dizer que tais regramentos não podem ser 

aplicados na forma do tudo ou nada, quer dizer, se existe um direito, o Estado não 

pode negar-lhe aquele direito. Concomitantemente a esses direitos, é certo que há 

outros direitos que devem ser sopesados no momento de tornar o direito pleiteado 

algo tangível e concretizado através de uma decisão judicial. Para tanto, e com o fim 

de se evitar a concretização não de um direito, mas de uma injustiça, é 

imprescindível que o aplicador do direito considere as possibilidades fáticas e 

jurídicas, baseando-se nos princípios e regras do ordenamento jurídico vigente. 
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CAPÍTULO 2 A JUSTICIABILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 Normativismo jurídico 

 

A teoria jurídica hegemônica é a do normativismo jurídico, que tem por 

farol, Hans Kelsen. Em sua Teoria Pura do Direito, Kelsen esclarece que o caráter 

ideológico da doutrina jurídica tradicional, combatida por sua doutrina, se revelava 

na definição então existente sobre o conceito de direito. 

Com a Revolução Francesa ocorrida no século XIX, iniciou-se uma 

reação contra a metafísica e a Teoria Natural através do progresso das ciências 

empíricas. O doutrinador, no entanto, reconhecia que embora tivesse ocorrido uma 

mudança radical de paradigma, essa mudança não foi completa. Reconheceu-se 

que o seu conteúdo sofre constante mudanças, acompanhando a própria evolução 

histórica, sendo um fenômeno condicionado pelas circunstâncias de espaço e 

tempo.1 

Para o autor positivista, há inúmeros motivos para que o ser humano 

atenda ao mandado de uma norma jurídica, e que vão muito além do mero temor de 

aplicação da regra coercitiva contida no dispositivo legal, tais como motivos 

religiosos, morais, respeito aos usos e costumes sociais, dentre outros.2 

O que se vê, na realidade, é a necessidade de se transpor a mera 

positivação do direito e torná-lo algo concreto e palpável. A finalidade é utilizar a 

teoria com efeito prático. A teoria deve se encontrar com a prática e a prática deve 

se encontrar com a teoria, caso contrário, qualquer norma editada ficará coberta sob 

o manto da inefetividade, não passando o cabedal normativo fundamental 

(Constituições Federais, Leis; Convenções e Tratados Internacionais) de meras 

peças decorativas de pouco efeito prático. 

 

2.2 Sociologismo jurídico 

 

O Sociologismo jurídico é uma doutrina que interpreta o Direito é um fato 

social, concreto, que gera inclusão ou exclusão. O Objeto não é mais a lei posta, 

                                                 
1 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito (versão condensada pelo autor). 3. ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais. 2003. p. 65-66. 
2 Ibid., p. 73. 
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mas o fato social posto, e o seu método: é o sociológico (método da sociologia), que 

busca o conhecimento do direito através do estudo sociológico dos fatos. 

Nenhuma das escolas jurídicas dos ramos da civil law ou da common law, 

conseguiu extirpar do conceito de Direito a existência do normativismo, da influência 

da dimensão normativista de lei, para adotar o conceito que o Direito é só fato social, 

sintetizado pela lei, e interpretado pelos operadores do Direito.  

Rudolf von Ihering introduziu o conceito de finalidade do Direito, que está 

além da lei, estando presente também no fato social. 

A Principal contribuição da escola sociológica é que o Direito possui um 

fim, uma finalidade social. 

Clóvis Beviláqua, na sua obra “Teoria Geral do Direito Civil”, explica a 

tendência sociologista que passou a dominar a jurisprudência nacional:  

 

Por ciência geral do direito, pretendo significar, com Herman Post, a 
exposição sistematizada de todos os fenômenos da vida jurídica da 
humanidade e a determinação de suas causas. E, como a vida 
jurídica por um lado se manifesta sob a forma de leis e usos jurídicos 
e, por outro lado, é operação da consciência individual, a ciência 
geral do direito e ao mesmo tempo sociológica e psicológica.3 

 

Kelsen faz a distinção entre a sociologia jurídica e a ciência do direito, 

esclarecendo que a primeira é uma ciência explicativa e a segunda, normativa. A 

sociologia tenta encontrar os motivos por trás do comportamento jurídico dos 

homens, levando em conta os porquês dessas condutas. No caso da ciência do 

direito, entendida como a ciência do dever-ser, é uma ciência de objetos ideais que 

objetiva a criação e compreensão das normais que dão um sentido jurídico à 

conduta humana. 

Não se pode deixar de notar a importância que as diversas ciências têm 

sobre o Direito, o mesmo dizendo no sentido contrário. Por se tratar de uma ciência 

que evolui pari passu com o desenvolvimento da própria humanidade, é importante 

que as diversas Ciências que surgem para tratar de assuntos específicos da 

evolução humana também façam parte do desenvolvimento das Ciências Jurídicas, 

fornecendo elementos para a melhor compreensão das necessidades e do bem-

estar social, inclusive formando ciências para estudos específicos, como é o caso do 

                                                 
3 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 

1955. p. 9. 
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Sociologismo Jurídico.  

      

2.3 Teoria da argumentação  

  

A teoria da argumentação tem relevante importância para a teoria dos 

direitos fundamentais, surgindo juntas e caminhando paralelas. Através da corrente 

sistêmica argumentativa, desenvolvida pelo neopositivismo argumentativo, é 

possível notar os seguintes elementos constitutivos: (i) o direito deixa de ser um puro 

conjunto de normas e passa a ser um conjunto de argumentos; (ii) a norma seria um 

conjunto de argumentos que se impõe para solucionar o caso concreto; (iii) os 

argumentos que resolverão os problemas devem ser de razoáveis, não podendo ser 

regras esdrúxulas que firam o pensamento jurídico; (iv) casos idênticos podem ter 

soluções diferentes, não se limitando a uma única solução trazida na norma.  

As teorias dos direitos humanos acabam sempre resvalando no problema 

da inefetividade/efetividade.  

Os princípios são tão importantes quanto as normas, tendo efetividade, 

necessitando-se de uma argumentação para ser efetivados e aplicados, sendo que, 

segundo Dworkin4, sofrendo críticas neste ponto por Ávila5 e Alexy6, as normas 

devem ser aplicadas incontinenti, sem necessidade de interpretações deontológicas.  

Direitos humanos fundamentais são normas principiológicas, que devem 

ser efetivados por meio da argumentação, composta de decisões razoáveis. 

Para o autor, se o Direito posto é o do capitalismo (burguês) a 

contraposição é um Direito não burguês. Teorias jurídicas positivas são burguesas, 

assim a teoria crítica seria contrária ao pensamento burguês.  

Se consideramos que é possível realizar uma transformação social, desde 

que se lute para isto, a transformação social está intimamente relacionada com as 

lutas sociais. O Direito, portanto, é um fenômeno político, como afirma a teoria 

crítica.  

O Direito para a teoria crítica, não é ciência, não tem como dizer que se 

pode conhecer o Direito pela ciência, não existe método para entender o Direito: 

                                                 
4  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
5 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 

Paulo: Malheiros. 2009. p. 35 e 36. 
6 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008. p. 120. 
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método formal, uma interpretação lógica-formal do Direito. Não é importante dizer 

que o Direito e uma ciência ou não, mas é algo posto na realidade, devendo ser 

analisado e usado.  

 

2.4 Teoria crítica do direito 

 

A Teoria Crítica propõe: (i) Antes de buscar o Direito lógico-normativo, 

tem que o ver como algo a ser utilizado; o que fará com o Direito; (ii) a chave do 

conhecimento é o que fazer com o Direito; (iii) uma retórica crítica baseada na 

práxis, uma práxis transformadora; (iv) a teoria crítica está sempre em diálogo com 

as outras teorias jurídicas no campo ideológico, mas a transformação da sociedade 

só ocorre na práxis. Destarte, extrai-se dessa teoria que o Direito é uma dimensão 

da política, na qual é possível se fazer coisas, sempre com a pretensão política, e.g., 

mudar uma ordem existente; manter a ordem. 

O Direito não se baseia em métodos e objeto, não se pode considerar 

como mundo autônomo, mas sim como uma dimensão da política. 

A teoria crítica do Direito surge com a teoria dos Direitos humanos 

fundamentais que passam a buscar uma maior efetividade, de modo que, os direitos 

fundamentais são uma vertente da efetividade da democracia na pratica e não só 

teórica. Os direitos humanos fundamentais, portanto, deveriam ir além dos tribunais 

e serem efetivados pela própria sociedade nas práxis. 

 

2.5 Teoria dos princípios 

 

Para se compreender a importância da Teoria dos Princípios é necessário 

compreender a distinção entre regras e princípios, onde parte da doutrina que possui 

partidários da separação forte e da separação fraca entre ambos.  

De acordo com Alexy, a teoria dos princípios é um importante instrumento 

de esclarecimento da estrutura das normas constitucionais, sobre a forma dos 

direitos fundamentais, e sobre as diversas formas de se proceder a sua aplicação e 

interpretação. Para ele, se trata de “uma chave para a solução de problemas 

centrais da dogmática dos direitos fundamentais”.7  

                                                 
7 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 2002. p. 81. 
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No entendimento do autor, ainda, o conceito mais apropriado de direito é 

o resultado da inter-relação de três elementos: legalidade de acordo com o 

ordenamento jurídico; eficácia social e correção material, sem os quais haveria tão-

somente um conceito de direito positivista ou jusnaturalista. 

A base da Teoria dos Direitos Fundamentais de Alexy8 é a tipologia das 

normas jurídicas, que é constituída de regras e princípios. O doutrinador alemão leva 

em conta a importância dos direitos fundamentais, adotando uma diferenciação 

entre princípios e regras, dando ao seu conceito de norma, a denominação de 

conceito semântico,  

Segundo seu conceito, as normas de direito fundamental podem ser 

divididas em normas diretamente estatuídas pela constituição e normas a elas 

adstritas. O primeiro grupo é constituído pelas regras dispostas de forma expressa 

na Constituição, enquanto a segunda corresponde a um resultado de uma 

interpretação do texto constitucional, com o claro intuito de esclarecer o seu 

conteúdo. 

Para o autor, a diferença entre normas e princípios é uma questão 

qualitativa, e não de grau, sendo que tanto os princípios como as regras são normas 

e ambos expressam um dever ser.  

A novidade proposta por essa teoria é que, ao formular o conceito de 

princípio, o define como sendo uma norma que ordena que algo seja realizado na 

maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas, constituindo 

“mandados – ou mandamentos – de otimização”. Em que pese a importância do 

conceito, ele não deixou de ser alvo de críticas de outros doutrinadores (Aarnio e 

Sieckmann), pois não permitia a diferenciação entre regras e princípios. 

No caso das regras, são elas consideradas normas que devem ser 

cumpridas de maneira exata e integral, e caso haja conflito entre elas, a solução 

seria que pelo menos uma fosse declarada inválida ou é introduzida uma cláusula de 

exceção em uma delas. 

Já quando existir colisão entre princípios, um deles deve ceder frente ao 

outro, sendo que a prevalência de um sobre o outro será feita de acordo com as 

circunstâncias envolvendo o caso concreto e a importância e dimensão dos 

princípios em conflito. 

                                                 
8 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008. p. 120. 
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Alexi deu a esta maneira de solucionar o conflito entre princípios de “lei de 

colisão”, que é um dos principais fundamentos da teoria dos princípios de Alexy. É 

um reflexo da característica de otimização dos princípios e da inexistência de 

prioridades absolutas entre eles, devendo a escolha do princípio mais adequado a 

cada caso, ser feita através de ponderação entre eles.  

Alexy, partindo da classificação de conceitos práticos elaborada por 

Georg Henrik von Wright, esclarece que a diferença entre valor e princípio está que 

o último se encontra no nível deontológico, enquanto o valor está no nível 

axiológico.9 Vejamos, em apertada síntese, a classificação feita por von Wright: Os 

conceitos práticos se dividem em três grupos: (i) antropológicos: abordam a vontade, 

o interesse, a necessidade e as ações; (ii) axiológicos: têm por objeto principal o que 

é bom, se modificando conforme os critérios que qualificam algo como bom; e (iii) 

deontológicos: podem ser ligados a um conceito deôntico fundamental, o de 

mandado ou dever ser. Através dessa divisão, portanto, é possível enquadrar os 

princípios na classe dos conceitos deontológicos e os valores na classe dos 

conceitos axiológicos.10 

A diferença entre princípios e valores é perceptível nos níveis axiológico e 

deontológico. O modelo de valores indica o que é melhor, já o modelo de princípios 

indica o dever-ser. 

Após definir os dois níveis ou classes de conceitos, distinguindo valores 

de princípios, chega-se a uma barreira lógica de se criar um rol hierárquico taxativo 

e abstrato de valores e princípios, o que, por si só, impediria uma análise caso a 

caso, levando-se em conta as diversas situações concretas apresentadas ao 

julgador. Para solucionar esse impasse propõe Alexy uma avaliação dos princípios e 

regras através de uma ordem fraca ou flexível, que, ao invés de desconsiderar, 

prestigia a ponderação.  

Essa avaliação é feita com base nas preferências e qualidades 

perceptíveis à primeira vista, que têm certos princípios ou valores, bem como tendo 

por base certas preferências construídas por meio de decisões proferidas em casos 

concretos. Para Alexy, a vantagem desse sistema de tomadas de decisões é que as 

avaliações das preferências e da ordem de prioridade dos valores e princípios 

                                                 
9 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y 

Constitucionales, 2002. p. 140-141. 
10  Ibid., p. 141. 
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deverá ser sempre revista, adequando-se à realidade atual a fim de solucionar os 

litígios que forem sendo apresentados ao Judiciário. 

No mesmo sentido, Humberto Ávila entende que o modo de aplicação de 

uma regra deve levar em conta a análise das circunstâncias de cada caso, o que 

deve ser feito por meio de um processo de ponderação de razões e contrarrazões.  

Exemplificando tal assertiva, Ávila menciona um julgado do Supremo 

Tribunal Federal onde foi afastada a presunção de violência em relação sexual 

praticada com menor de 14 anos.  Embora o artigo 224 do Código Penal 

estabelecesse que a violência era presumida nos casos de relação sexual praticada 

contra menor de 14 anos, analisando detidamente o caso concreto, levando em 

conta a aquiescência e a aparência física e mental da vítima, a Corte entendeu 

preliminarmente que não se configurou o tipo penal em virtude das características 

fáticas não previstas pela norma. 

Nestas situações, Ávila sustenta que é possível deixar de implementar as 

regras contidas nas normas, pois existirão razões de razões superiores àquelas que 

preveem sua aplicação.11  

Tal entendimento afastaria a ideia de Dworkin, de que as regras devem 

ser aplicadas de modo tudo ou nada. Também fica prejudicado o critério de distinção 

entre princípios e regras, uma vez que as últimas precisam de um processo de 

interpretação que decide, após análise dos elementos fáticos, quais consequências 

serão realizadas. 

Da mesma forma que Alexy, Ávila entende que o afastamento dos efeitos 

de uma regra só pode ser confirmado se, após o exame de aspectos concretos, se 

chegar à conclusão que há razões suficientes para afastar a obrigatoriedade dessa 

regra. Humberto Ávila aponta que o afastamento das consequências de uma 

determina regra é possível, desde que seja feito “[...] com uma fundamentação 

capaz de ultrapassar a trincheira decorrente da concepção de que as regras devem 

ser obedecidas.”12  

Por fim, Ávila faz outra crítica sobre os critérios de ponderação. Para o 

autor, ela não deve ser utilizada apenas nos casos de aplicação de princípios, mas 

também no âmbito das regras. Acontecem ponderações de regras quando seu 

conteúdo pode ser superado por razões contrárias, que devem ser suficientemente 

                                                 
11 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2003. p . 41. 
12 Ibid., p. 46      
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fortes para justificar o descumprimento de uma regra. Justamente por não haver 

como prever todas essas razões no ordenamento jurídico, necessário se faz a 

ponderação. Diz Ávila, sobre esse processo valorativo:  

O processo mediante o qual as exceções são constituídas também é um 

processo de valoração de razões: em função da existência de uma razão contrária 

que supera axiologicamente a razão que fundamenta a própria regra, decide-se criar 

uma exceção. Trata-se do mesmo processo de valoração de argumentos e contra-

argumentos – isto é, de ponderação.13  

Analisando as diversas teorias sobre os princípios e as regras, nota-se o 

elo comum entre eles, que é o processo de ponderação, que servirá de elemento 

definidor da regra ou princípio a ser adotado em determinado caso concreto, bem 

como a preponderância de um sobre o outro ou até mesmo da mesma espécie. 

 

2.5.1 Princípio da dignidade humana 

 

A dignidade é um valor universal, reconhecido independentemente das 

diferenças socioculturais dos povos, não importando todas as suas diferenças 

físicas, intelectuais, psicológicas.  

Embora cada ser humano possua seus caracteres individuais, pela sua 

condição essencial humana, é dotado das mesmas necessidades e faculdades 

elementais. Nesse ponto surge a dignidade como um conjunto de direitos 

existenciais compartilhados por todos os homens, em igual proporção, pela sua 

própria condição humana, e existe ainda que falte ao indivíduo a capacidade de se 

relacionar, expressar, comunicar, criar, sentir. Dispensa a autoconsciência ou a 

compreensão da própria existência e, como ensina Ingo Wolfgang Sarlet: “[...] 

mesmo aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la (sua 

dignidade) considerada e respeitada.”14 

O Princípio da Dignidade Humana é notado em diversas passagens na 

Carta Magna de 88, como no artigo 5º, incisos III (não submissão a tortura), VI 

(inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença), VIII (não privação de 

direitos por motivo de crença ou convicção), X (inviolabilidade da vida privada, honra 

                                                 
13   ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 41. (grifo do autor). 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 50. 
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e imagem), XI (inviolabilidade de domicílio), XII (inviolabilidade do sigilo de 

correspondência), XLVII (vedação de penas indignas), XLIX (proteção da integridade 

do preso). 

Para Camargo, a dignidade humana é o maior lastro dos direitos 

humanos, dos direitos da personalidade e é um fundamento do Estado Democrático 

de Direito e Social, que é exatamente o oposto da pessoa vista como objeto. A 

dignidade deve ser como um supraprincípio que dirige, reforma e mitiga, se for o 

caso, os direitos relacionados à igualdade, liberdade, solidariedade, saúde, 

previdência social, educação, honra, etc.15 Tem a sua fonte ética na dignidade da 

pessoa humana os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos 

econômicos, sociais e culturais comuns a todas as pessoas.16  

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal, constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito da República brasileira. O objetivo deste princípio fundamental é assegurar 

ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo 

poder público, valorizando, assim, o próprio ser humano. 

Por se tratar de um princípio fundamental, que serve de base a todo um 

ordenamento jurídico pátrio, não há como mitigá-lo ou relativizá-lo, sob pena de se 

perderem os fundamentos do próprio regime democrático. A dignidade da pessoa 

humana é um preceito fundamental para os Estados democráticos que têm por 

fundamento a preservação da liberdade individual e da personalidade do indivíduo. 

Nesse sentido, Flávia Piovesan preleciona: 

 
A dignidade da pessoa humana, [...] está erigida como princípio 
matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, 
condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao 
lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone 
constitucional que incorpora as exigências de justiça e dos valores 
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 

brasileiro.17 
 
 
 
 

                                                 
15 CAMARGO, Daniel Marques de. Neoconstitucionalismo e caminhos emancipatórios pelo direito. In: 

PICCIRILLO, Miguel Belinati (Coord.). Inclusão social e direitos fundamentais. Birigui: Boreal, 
2009. p. 84.  

16  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 2008. t. 4. p. 174. 
17 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: 

Max Limonad, 2000. p. 54. 
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A autora entende, ainda, que: 
 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica 
encontra seu próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto 
de chegada, na tarefa de interpretação normativa. Consagra-se, 
assim, dignidade da pessoa humana como verdadeiro super princípio 

a orientar o Direito Internacional e o Interno.18 
 

O Supremo Tribunal Federal19, conferindo à dignidade da pessoa humana 

um status de princípio fundamental, já decidiu: 

 
[...] o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - 
considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) 
- significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que 
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em 
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos 
em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo [...]. (HC 
95464, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 03/02/2009, DJe-048, divulg. 12-03-2009, public. 13-03-2009 
EMENT VOL-02352-03 p.00466) 

 

Diante desse contexto, adotando-se o princípio da dignidade humana 

como um dos pilares da República, não pode ele ser relativizado, pois constitui um 

valor absoluto, e, nessa hipótese, garante uma proteção especial ao indivíduo, 

colocando-o em contraposição à sociedade ou ao Poder Público. 

Indo mais além, verificando-se a ocorrência da interpenetração dos 

Direitos Público e Privado e a constitucionalização do Direito Civil, o princípio da 

dignidade da pessoa humana passa a ter uma abrangência maior, devendo ser 

aplicado não apenas às relações do indivíduo com a sociedade e o Poder Público, 

mas também às relações interindividuais de cunho civil e comercial, daí surgindo a 

concepção de relativização da dignidade da pessoa humana.  

No entender de Sarmento, em se tratando de indivíduos em situação de 

igualdade, a dignidade de um indivíduo encontra-se em contraposição à igual 

dignidade do outro.20 

Conclui-se, portanto, que sempre que houver um choque entre princípios 

                                                 
18 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. São Paulo: 

Max Limonad, 2000. p. 92. 
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso 

em: out. 2017. 
20 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da Pessoa Humana: o princípio dos princípios 

constitucionais. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (Org.). Direitos fundamentais: estudos 
em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.140. 
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individuais, ainda que tenham como vetor a dignidade da pessoa humana 

(subprincípios), dela derivando, não há como afastar a necessária relativização do 

princípio em si, cabendo ao aplicador do direito o bom senso de atribuir a 

importância, peso ou valor à dignidade de um em detrimento da dignidade do outro 

na busca da solução mais adequada para o caso concreto, como apregoa Alexy em 

sua “Teoria dos Princípios”. 
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CAPÍTULO 3 DIREITO À SAÚDE 

 

3.1 Conceito de saúde 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como "[...] um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doenças e enfermidades."1 

Essa definição consta do preâmbulo da Constituição da Organização 

Mundial de Saúde, adotado pela Conferência Internacional de Saúde em Nova 

Iorque, realizada em junho de 1946 e assinada no dia 22 de julho de 1946, pelos 

representantes dos 61 Estados, tendo entrado em vigor em 7 de abril de 1948.2 

Essa definição não foi alterada desde sua constituição em 1948, e 

constitui o resultado de uma evolução conceitual, substituindo o antigo conceito de 

que a saúde era simplesmente a ausência de doenças biológicas. 

Analisando essa definição, Dallari faz um brilhante resumo dos princípios 

que devem ser seguidos nos cuidados com a saúde, atentando para as diretrizes 

                                                 
1 OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Nova Iorque, 1946. 

Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso 
em: out. 2017. 

2 Ibid. - Assim consta do preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde: “Os Estados 
Membros desta Constituição declaram, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, que os 
seguintes princípios são basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas 
e para a sua segurança; 
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 
ausência de doença ou de enfermidade. 
Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o 
ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. 
A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita 
cooperação dos indivíduos e dos Estados. 
Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde são de valor para todos. 
O desigual desenvolvimento em diferentes países no que respeita à promoção de saúde e combate 
às doenças, especialmente contagiosas, constitui um perigo comum. 
O desenvolvimento saudável da criança é de importância basilar; a aptidão para viver 
harmoniosamente num meio variável é essencial a tal desenvolvimento. 
A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins é 
essencial para atingir o mais elevado grau de saúde. 
Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do público são de uma 
importância capital para o melhoramento da saúde dos povos. 
Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo 
estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas. 
Aceitando estes princípios com o fim de cooperar entre si e com os outros para promover e proteger 
a saúde de todos os povos, as partes contratantes concordam com a presente Constituição e 
estabelecem a Organização Mundial da Saúde como um organismo especializado, nos termos do 
artigo 57 da Carta das Nações Unidas.” 
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fornecidas pela OMS:  

 
Quando se fala em saúde, a primeira ideia das pessoas é que se tem 
saúde quando não se tem doença. E muitos acham que não adianta 
querer ter saúde ou querer que o governo garanta a saúde porque 
muitas doenças acontecem por motivos que não dependem da 
vontade das pessoas ou das ações dos governos e por isso não 
podem ser evitadas. Para os que pensam desse modo parece 
estranho falar em direito à saúde. Será possível que uma pessoa 
possa ter o direito de não apanhar uma verminose, de não ter 
bronquite, de não contrair tuberculose ou sarampo? Antes de tudo, 
para que se diga que uma pessoa tem saúde não basta que ela não 
sofra de alguma doença. Urna das organizações mais importantes do 
mundo especializada em assuntos de saúde, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), adverte que não é suficiente a ausência de 
doenças. Para que se diga que uma pessoa tem saúde e preciso que 
ela goze de completo bem-estar físico, mental e social. Isso quer 
dizer que, a1em de estar fisicamente bem, sem apresentar sinal de 
doença, a pessoa deve estar com a cabeça tranquila, podendo 
pensar normalmente e relacionar-se com outras pessoas sem 
qualquer problema. E preciso também que a pessoa não seja tratada 
pela sociedade como um estorvo ou fardo repugnante e que possa 
conviver com as demais em condições de igualdade e de respeito. 
Tudo isso faz parte da saúde.3 

 
 

Dando exemplos de condições que estão relacionadas com o direito à 

saúde, o ilustre autor cita a possibilidade de as pessoas terem boas condições do 

meio ambiente no lugar onde vivem, trabalham, estudam e exercem outras 

atividades. Direito ao ar puro e a ausência de excesso de barulho, boas condições 

de moradia, de repouso e higiene, direito a uma boa alimentação, para que possam 

ter um bom desenvolvimento físico e mental, além de boas condições de trabalho. 

A compreensão sobre a complexidade e amplitude do conceito de saúde 

pode ser visto pela atual admissão de doenças de cunho espiritual, como são os 

estados de transe e possessão, que estão incluídas na relação de doenças 

internacionalmente reconhecidas sob o Código Internacional de Doenças (CID) - 

CID-10, da OMS.4 

 

                                                 
3  DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. ref. São Paulo: Moderna, 2004. 

p. 73-74.  
4  CID 10 – Estados de transe e de possessão. Transtornos caracterizados por uma perda transitória 

da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do 
meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não 
desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. 
Exclui: Esquizofrenia (F20.-); Intoxicação por uma substância psicoativa (F10-F19 com quarto 
caractere comum .0); Síndrome pós-traumática (F07.2); Transtorno(s): - orgânico da personalidade  
e (F07.0); - psicóticos agudos e transitórios (F23.-). 
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Dallari destaca, ainda, que a preocupação com o bem-estar e com as 

boas condições de saúde de um povo são primordiais para o próprio 

desenvolvimento do Estado, afirmando:  

 
É lição da História que os povos com melhor nível de saúde sempre 
se colocaram em posição de vanguarda, tanto no plano de produção 
material quanto intelectual. E no interior de cada sociedade o que se 
verifica é um fenômeno paralelo, obtendo maior desenvolvimento e 
conquistando as melhores posições as pessoas que, desde crianças, 
ou mesmo antes de seu nascimento, tiveram o benefício do 
recebimento de bons cuidados de saúde.5 

 
 
A preocupação do Estado com a saúde de seus cidadãos, portanto, não 

deve ser vista apenas como um encargo do ente público, mas como uma forma de 

garantir cidadãos capazes de promover um maior desenvolvimento desse próprio 

Estado, tendo melhores condições físicas, intelectuais, psicológicas e espirituais, o 

que não só garantirá um aumento de sua capacidade produtiva, que beneficia o 

Estado direta e indiretamente, como também acaba diminuindo os custos com 

tratamentos, permitindo que os recursos financeiros sejam utilizados em outras 

áreas da Administração Pública. 

 

3.2 Breve histórico do direito à saúde 

 

O conceito de que a saúde é um direito humano e fundamental, sujeito à 

proteção estatal decorre de um longo processo evolutivo da própria humanidade. 

De acordo com Moacyr Scliar, a primeira noção de saúde estava ligada 

com um conceito mágico da realidade, onde os povos primitivos tinham uma ideia de 

que o doente era, na realidade, “[...] vítima de demônios e espíritos malignos, 

mobilizados talvez por um inimigo.”6 

Esse conceito místico de doença foi questionado na antiguidade grega. 

Hipócrates efetuou observações empíricas que foram além do próprio paciente, para 

englobar o ambiente onde vivia. Partindo dessa visão mais ampla, o filósofo grego 

introduziu a discussão sobre os fatores ambientais que estariam ligados à doença, 

                                                 
5 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. ref. São Paulo: Moderna, 2004. 

p. 74. 
6 SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: a trajetória da saúde pública. Porto Alegre: L&PM, 1987. 

p. 10.  
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defendendo a ideia de uma multicausalidade na origem das doenças. 

Do tratamento místico, efetuado por meio de rituais, houve uma evolução, 

com o uso de ervas e métodos naturais em seu lugar. Outro filósofo grego, Platão, 

ampliou ainda mais o conceito fornecido por Hipócrates para saúde, dizendo que 

para sua obtenção era necessário promover um equilíbrio interno entre alma e 

corpo, que depois foi ampliada para afirmar o equilíbrio do homem com a 

organização social e com a natureza. Estava, então, compreendido o conceito de 

saúde, mais próximo daquele concebido atualmente. 

A Idade Média, também conhecida por Idade das Trevas, apresentou um 

grande retrocesso na área sanitária, sendo um período em que ocorreram surtos de 

epidemias, como a peste negra, que devastou a Europa, e que decorreram, dentre 

outras coisas, de conflitos bélicos, miséria generalizada e de um desconhecimento 

de conceitos básicos de higiene pela população.  

A medicina começou a desenvolver estudos nos campos da farmacologia, 

oftalmologia, cirurgia, entre outros, no entanto, o clero passa a dominar e impor seus 

conceitos religiosos, voltando a relacionar as doenças como um resultado da ira 

divina, e limitando os cuidados sanitários ao afastamento do doente do convívio 

social para evitar o contágio, e, também, para tirar a doença da visão geral.  

Como bem ensina Scliar, o único contraponto a esse declínio no 

desenvolvimento das artes médicas e farmacêuticas se deu com o fortalecimento da 

caridade através do surgimento dos primeiros hospitais, "[...] mais apropriadamente 

hospícios, ou asilos, nos quais os pacientes recebiam, se não o tratamento 

adequado, pelos menos conforto espiritual.”7 

Com o Renascimento, ocorre uma progressiva restauração do 

conhecimento clássico greco-romano, sendo, na área da saúde, um período de 

transição, onde o misticismo medieval e as práticas exotéricas reminiscentes se 

contrapunham ao progresso das ciências, com as descobertas sobre o corpo 

humano, e ao pensamento e método científicos. 

A partir do final do século XVIII e no decorrer do século XIX, ocorreu a 

consolidação do Estado Liberal burguês. Nesse período, a assistência pública, 

envolvendo a assistência social e médica, deixou de depender da "solidariedade da 

vizinhança” para incluir a proteção à saúde entre o feixe de atividades tipicamente 

                                                 
7 SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: a trajetória da saúde pública. Porto Alegre: L&PM, 1987. 

p. 23-24. 
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estatais, inclusive com status legal-constitucional.8 

A Revolução Industrial é a transição para novos processos de 

manufatura, que ocorreu nos séculos XVIII e XIX. Nesse período houve um grande 

movimento de urbanização, com a migração da população do campo para as 

cidades, com a formação de cinturões ao redor das fábricas. A forma como eram 

assentados esse aglomerado de trabalhadores, aliado à total falta de higiene 

facilitava uma rápida disseminação de doenças entre a população, o que fez com 

que a classe operária começasse a reivindicar, além de melhores condições de 

trabalho, uma melhoria nas condições sanitárias, o que acabou sendo apoiado pelos 

empregadores, que necessitam que seus funcionários estivessem hígidos para 

manter a produção das fábricas.  

Sendo o Estado um instrumento da classe empresária dominante, a 

transferência da responsabilidade pela promoção da saúde pública acabou se 

mostrando relativamente simples. Nesse tocante, Schwartz observa: “[...] o 

capitalismo, por mais paradoxal que pareça, fez nascer uma visão social da saúde.”9 

Para Sueli Gandolfi Dallari, o direito à saúde é um direito fundamental da 

pessoa humana, que foi positivado constitucionalmente para se conformar às regras 

internacionais de direitos humanos de segunda geração, dependendo sua efetivação 

da adoção e realização de políticas públicas específicas.10  

No século XX, a proteção sanitária seria finalmente tratada como saber 

social e política de governo. Desde a II Guerra Mundial, essa noção foi ampliada, 

estabelecendo-se a responsabilização do Estado pela saúde da população e 

reforçando-se a lógica econômica, a partir da evidente interdependência entre as 

condições de saúde do trabalhador e a atividade produtiva. Instituíram-se os 

sistemas de previdência social. 

Ao término da II Grande Guerra, a devastação que atingiu diversos países 

e deixou uma multidão de órfãos, doentes e mutilados, além de privar muitos dos 

recursos mínimos necessários para garantir sua sobrevivência, mostrando-se muito 

mais mortal do que foi a sua antecessora, alguns anos antes, gerou a consciência 

                                                 
8 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. Reflexões sobre a saúde pública na 

era do livre comércio. In: SCHWARZT, Germano (Org.). A saúde sob os cuidados do direito. 
Passo Fundo: Ed. UPF, 2003. p. 32-33. 

9 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. Reflexões sobre a saúde pública na era 
do livre comércio. In: SCHWARZT, Germano (Org.). A saúde sob os cuidados do direito. Passo 
Fundo: Ed. UPF, 2003. p. 113. 

10 DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito a saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n.1, p. 57-
63, 1988. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v22n1/08.pdf>. Acesso em: nov. 2016. 
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coletiva da necessidade de se tomar medidas concretas, com a participação de 

todos os países, a fim de promover um novo pacto, personificado na Organização 

das Nações Unidas.  

Esse organismo promoveu a criação de órgãos especiais destinados a 

garantir os direitos que passaram a ser reconhecidos como essenciais aos homens. 

A saúde, então, tornou-se objeto de cuidados da Organização Mundial de Saúde -

OMS, que a considerou o primeiro princípio básico para a “[...] felicidade, as relações 

harmoniosas e a segurança de todos os povos.”11  

No preâmbulo de sua Constituição, datada de 26 de julho de 1946, é 

definido o conceito de saúde, que reconhece a essencialidade do equilíbrio interno e 

do homem com o ambiente (bem-estar físico, mental e social) como parte de sua 

essência, porém, por se tratar de sentimentos muito subjetivos e de um conceito 

totalmente novo para os padrões da época, acabou sendo de difícil aceitação. 

Dentre as críticas feitas contra essa definição, estavam a de que o estado de 

completo bem-estar é impossível de ser alcançado, além de não ser operacional. 

Diversos estudiosos, então, passaram a buscar novas formas de se 

conceituar a saúde. Dallari, criticando a busca por novos conceitos de saúde, 

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

do equilíbrio interno do homem e desse com o ambiente, o deformará 

irremediavelmente.12  

A conquista da saúde como um direito fundamental, disposto de forma 

expressa numa Carta de Direitos, não é suficiente para sua efetividade. O respeito 

aos direitos humanos é um elemento importante para a própria governabilidade da 

sociedade, pois afasta as diferenças mais gritantes entre os seus componentes, 

evitando a desagregação da unidade de poder.  

Explica Dallari, que nem mesmo o socialismo ou as chamadas 

“sociedades do bem-estar” foram capazes de eliminar a predominância do 

individualismo, uma vez que são indivíduos os titulares dos direitos coletivos, tais 

como a saúde ou a educação. E esclarece o autor, que a reivindicação feita pelos 

marginalizados, de seus direitos humanos frente à coletividade, ocorre, pois, os bens 

                                                 
11 Cf. Constituição da Organização Mundial de Saúde, adotada pela Conferência Internacional da 

Saúde, realizada em New York de 19 a 22 de julho de 1946. 
12 Cf. DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito a saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n.1, p. 

57-63, 1988. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v22n1/08.pdf>. Acesso em: nov. 2016. 
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por ela acumulados são fruto do trabalho de todos os membros dessa coletividade. 

“Os indivíduos têm, portanto, direitos de crédito em relação ao Estado – 

representante jurídico da sociedade política.”13  

No Brasil, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito social 

constitucionalmente garantido, juntamente com o direito à educação, à moradia, ao 

lazer, ao trabalho, à segurança, à previdência social, à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados.14 

E para o caso de ameaça ou lesão de direitos, a Constituição Federal de 

88 prevê a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário. 

Embora esses direitos sociais tenham sido erigidos ao patamar de direitos 

constitucionais, são constantemente desrespeitados tanto por particulares quanto 

pelo próprio Estado, que falha ao promover a sua garantia e efetividade. 

O foco deste estudo é a garantia do direito à saúde, com especial atenção 

aos serviços de saúde suplementares, que vêm sendo cada vez mais procurados 

por aqueles que possuem condições financeiras para tanto, e que almejam um 

atendimento melhor do que o fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A prestação desses serviços suplementares de saúde, embora possuam 

natureza privada, afetam diretamente o serviço público de saúde ao transferir os 

custos dos tratamentos médico-hospitalares às operadoras de planos de saúde, 

diminuindo o ônus público do atendimento à população. 

O setor da saúde suplementar tem sofrido fortes críticas dos usuários e 

profissionais que trabalham no setor, o que inclui serviços deficientes, alto custo 

para os usuários, pagamentos irrisórios de honorários profissionais, dentre outros. 

Todos esses problemas têm gerando um resultado final comum: o aumento do 

número de ações judiciais contra as operadoras de planos de saúde. 

Por se tratar de um direito de primeira grandeza, o direito à saúde deve 

ser protegido contra eventuais desmandos dessas operadoras, cabendo ao 

Judiciário corrigir tais falhas e garantir um tratamento adequado de seus usuários. 

Para que isso ocorra, necessário se faz uma revisão da legislação que 

trata da multa pelo descumprimento de tutelas de urgência, vez que como se 

                                                 
13 DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito a saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n.1, p. 57-

63, 1988. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v22n1/08.pdf>. Acesso em: nov. 2016. 
14 Constituição Federal/1988 - 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. 
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encontra atualmente, a legislação deixa uma brecha para o seu descumprimento, o 

que pode acarretar prejuízos irreparáveis para os jurisdicionados. 

 

3.3 A saúde na Constituição Federal de 1988 

 

Em quase trinta anos de vigência da Constituição Federal de 1988, 

mesmo com sua colcha de retalhos feitas pelas inúmeras Emendas Constitucionais, 

a Carta Magna se mostrou insuficiente para tornar menor as desigualdades sociais, 

permitindo o acesso aos direitos individuais algo factível a toda, ou pelo menos à 

maior parte da população. 

Nos últimos anos romperam inúmeros escândalos envolvendo os altos 

escalões do governo, demonstrando uma política pública populista, pouco 

preocupada em prestar serviços públicos de qualidade e que almejem a diminuição 

dessa desigualdade social. 

A corrupção e o desvio de verbas públicas são notícias divulgadas 

cotidianamente, e já se tornaram tão corriqueiras que pouco espanto causam à 

população, já acostumada com o descalabro dos políticos brasileiros. 

Para Angélica Carlini, toda essa sorte (ou azar) de situações sofridas pela 

população brasileira levaram a uma certa descrença com relação aos seus direitos 

sociais.15 

Apesar disso, a Constituição Federal de 88, no que se refere aos direitos 

e garantias individuais, consigna todos no seu texto.16  

O artigo 5º, da Carta Magna, estabelece a igualdade entre os brasileiros e 

estrangeiros residentes no País, bem como a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, de acordo com o disposto em 

seus 78 incisos. 

A celeuma sobre a aplicabilidade imediata ou não do direito à saúde, 

pode ser esclarecido sob a seguinte lógica: As regras previstas no § 1°, do artigo 5°, 

que estipulam os direitos e garantias fundamentais, têm aplicação imediata. Os 

                                                 
15 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 47.  
16 No título II, da Carta de Direitos, estão os Direitos e Garantias Fundamentais divididos em cinco 

capítulos: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade; Direitos 
Políticos e Partidos Políticos. O capítulo I (Direitos e deveres individuais e coletivos) e capítulo II 
(Direitos sociais), estão contidos nos direitos e garantias fundamentais do diploma legal. 
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direitos e deveres individuais e coletivos previstos no Caput desse mesmo artigo, 

não são definidos como de aplicação imediata. Consequentemente, estando o direito 

à saúde contemplado no Título II (Direitos e Garantias Fundamentais), deve ter 

aplicação imediata.  

É possível, ainda, fazer outro silogismo através da análise dos §§ 2º e 3ª, 

do mesmo artigo 5º. O § 2° do artigo 5° determina:  

 
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa seja 
parte.  

 

Já o § 3° do mesmo artigo, com redação dada pela Emenda Consti-

tucional n° 45, de 2004, determina que os tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

Embora estejam os três parágrafos contidos no artigo 5°, da CF/88, não 

se referem necessariamente apenas aos direitos previstos naquele artigo, e pela 

própria forma como indicou o legislador, seus efeitos abrangem todo o ordenamento 

constitucional, contendo outros direitos fundamentais que não estão expressamente 

mencionados no dispositivo legal, dentre eles o direito à saúde. 

Essa extensão interpretativa dos direitos que devem ser abrangidos sob a 

mesma rubrica de direitos fundamentais, é bem esclarecida por Vida Serrano Nunes 

Junior, quando diz:  

 
A Constituição Federal trouxe um conjunto de direitos denominados 
fundamentais, de cuja análise deve o intérprete extrair o seu 
conteúdo essencial, para, desta forma, entender quais outros direitos 
que, compartilhando da mesma natureza, devem ficar abrigados sob 
a mesma rubrica semântica. 
Nesse sentido, a Constituição Federal, ao indicar, em seu art. 1°, inc. 
Ill, o princípio da dignidade humana como fundamento do Estado 
brasileiro, buscou, dentre outras coisas, atribuir uma unidade 
valorativa ao sistema de direitos fundamentais. 
Note-se que a noção de dignidade, a nosso ver, deve ter como 
parâmetro não só o indivíduo enquanto tal, mas também enquanto 
parte da sociedade em que se integra. 
[...] os direitos fundamentais, de um lado, prendem-se ao objetivo de 
preservação da liberdade do indivíduo e, de outro, ao objetivo de 
inseri-lo no contexto social, quer do ponto de vista político, quer do 
ponto de vista econômico, o que rende ensejo á afirmação de que, 
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como membros da sociedade, o indivíduo tem o direito de partilhar 
de suas decisões e participar dos resultados dos esforços comuns. 
[...] 
Destarte, quer nos parecer que, analisando o conteúdo dos direitos 
fundamentais incorporados ao nosso texto constitucional, podemos 
delimitar que o critério material que deles deflui está consubstanciado 
em três valores caudatários da dignidade humana: a liberdade, a 
democracia política e a democracia econômica e social.17 

 

No que pese tal ideal, é certo que mesmo inserido na Constituição, a 

simples previsão legal não é sinônimo de efetividade desses direitos. Cabe ao 

Estado criar mecanismos concretos que sejam capazes de dar guarida aos direitos 

fundamentais. A garantia constitucional à saúde, por si só, não é capaz de ser 

exigida nem prestada sem medicamentos, hospitais, mão de obra especializada, 

equipamentos médicos e outros recursos imprescindíveis para a prestação dos 

serviços de saúde pública. 

 

3.4 Sistema Único de Saúde (SUS) (Lei 8.080/90) 

 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 199018, criou o Sistema Único de 

Saúde, tratando da promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como da 

organização e funcionamento dos órgãos e serviços relacionados. 

Mais do que simplesmente estabelecer regras para criação e 

funcionamento dos órgãos destinados a promover a saúde pública, este diploma 

legal foi criado no momento histórico de promoção da democracia, com a 

promulgação da “Constituição Cidadã” dois anos antes. 

Este importante instrumento normativo amplia o conceito de saúde 

apresentado na Constituição Federal de 88, indo ao encontro da definição dada pela 

Organização Mundial de Saúde.19 

Dispõe, o artigo 3º, da Lei 8.080/90, com as alterações dadas pela Lei n. 

12.864, de 2013: 

 

                                                 
17 NUNES JUNIOR, Vidal. A cidadania social na Constituição de 1988. São Paulo: Verbatim, 2009. 

p. 33-34. 
18 BRASIL, Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 7 set. 2017. 

19  Cf. Item 3.1. p. 47 deste capítulo. 
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Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais.   
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por 
força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às 
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. 

 
 

Os princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde estão 

expressos no artigo 7º da lei que o instituiu: 

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade 
de meios para fins idênticos. 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado 
para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que 
garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e 
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cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 
n. 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada pela Lei n. 
13.427, de 2017). 

 

Nas palavras de Carlini, um importante instrumento para se evitar a 

judicialização de questões envolvendo problemas de saúde, tratado mais adiante, foi 

a regulamentação da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde com a criação da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.20 21  

Essa participação se tornou mais efetiva com a criação das Comissões 

Intergestores, no ano de 1993, através de portarias do Ministério da Saúde, que são 

divididas em Comissão Intergestores Tripartite (CIT), compostas paritariamente por 

representantes do Ministério da Saúde, da entidade de representação dos 

secretários estaduais de saúde do País e da entidade de representado do conjunto 

dos secretários municipais de saúde; e a Comissão Intergestores Bipartite, 

composta paritariamente por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da 

entidade de representação do conjunto dos secretários municipais de saúde do 

estado. 

Para a autora, a criação desses Conselhos representa importante 

mecanismo para se evitar a judicialização dos conflitos referentes à saúde, eis que a 

sua atuação não fica adstrita ao mero debate teórico em torno de ações e 

programas de saúde, mas possui atuação efetiva na criação de estratégias e no 

controle de execução da política de saúde mencionada no texto constitucional, 

inclusive participando na tomada de decisões sobre os aspectos econômicos e 

financeiros das políticas públicas de saúde.22 

Embora se trate de um importante mecanismo criado para descentralizar 

a administração dos recursos públicos destinados à saúde, permitindo uma análise 

mais precisa das necessidades específicas da população local, a efetividade de sua 

atuação tem encontrado barreiras na carência de formação dos participantes para 

atuar na esfera públicas, bem como em relação à tensão existente em face das 

                                                 
20 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 56. 
21 BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SIS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 28 dez. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

     L8142.htm>. Acesso em: 7 set. 2017. 
22  CARLINI, op. cit.. p. 55. 



57 

 

 

diferentes necessidades de cada setor representado.23 

Apesar de todas as dificuldades que estão sendo encontradas para a 

consecução dos objetivos almejados na criação desses órgãos municipais, conclui 

Carlini, com muita propriedade: 

 

A atividade efetiva dos Conselhos Municipais de Saúde poderá se 
constituir em importante elemento de planejamento da destinação 
dos recursos do sistema de saúde brasileiro e, nessa medida, 
contribuir para restringir o acesso à Justiça como mecanismo de 
obtenção de medicamentos e tratamentos individualizados. Inserir os 
Conselhos no debate sobre a judicialização da saúde é politizar essa 
questão e demonstrar que o Direito não é o único caminho de arranjo 
e equilíbrio da ordem social.24  

 
 
 

3.5. Saúde e Previdência Social 

 

3.5.1 Breve histórico da previdência social 

 

O desenvolvimento dos mecanismos de proteção à saúde, quer seja na 

esfera privada quer na pública, têm estreita ligação com o desenvolvimento da 

Seguridade Social.  

A evolução do Direito ocorre pari passu com a evolução da própria 

sociedade. Não há norma sem que haja uma situação concreta a ser regulada. O 

Direito, portanto, sucede os eventos que necessitam de controle para manutenção 

da ordem social. 

E por ser a sociedade dinâmica, ainda mais num mundo globalizado como 

o que estamos vivendo atualmente, onde as informações trafegam de forma muito 

rápida, fazendo que com o processo de transformação das sociedades também 

ocorra de forma célere, a necessidade de normas que atendam às necessidades 

contemporâneas também é urgente. 

Um sistema normativo ultrapassado leva a injustiças sociais, que é o 

oposto do objetivo pretendido por um ordenamento jurídico democrático.  

Segundo Mozart Vitor Russomano, a proteção social tem sua história 

ligada a duas tendências inatas do homem: a poupança e a caridade. Ela nasceria 

                                                 
23 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p.  56. 
24 Ibid., p. 58. 
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do ponto de vista de cada indivíduo, da necessidade de amealhar o necessário para 

assegurar o futuro e, indo mais além, do ponto de vista de terceiros, resultaria de um 

sentimento caritativo de solidariedade, que se manifesta na assistência aos 

necessitados.25  

Tal ideia encontra guarida no disposto nos artigos 6º e 193, de Carta 

Magna de 88, que dizem:  

 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
[...] 
“Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.” 
 

 

O estudo da história do desenvolvimento da Seguridade Social, portanto, 

pode auxiliar na compreensão dessa dinâmica. 

  

3.5.2 A previdência no direito estrangeiro 

 

A assistência social pode ser dividida em quatro fases, todas cumulativas, 

sendo a primeira, a da assistência privada, seguida da assistência pública, da 

previdência social e por último, da seguridade social.  

Exemplos da primeira fase, em que a proteção social era feita de forma 

privada, sem participação do poder público, nos são dados por Sérgio Pinto Martins, 

ao apontar práticas que podem ser consideradas sementes de uma Seguridade 

Social, já na Antiguidade Clássica. Na Grécia, as “Hetairas” e os “Eranos” eram 

sociedades que possuíam fins políticos, profissionais e religiosos, e que 

estabeleciam assistência mútua entre os seus sócios, procurando, dentre outras 

coisas, garantir o sepultamento.26 

No caso dos romanos, através do denominado pater famílias27, que era o 

mais elevado estatuto familiar, sempre ocupado por uma figura masculina, Embora 

esse estatuto outorgasse um poder quase que absoluto do patriarca sobre a pessoa 

dos filhos, da esposa (desta com algumas exceções) e dos seus escravos, inclusive 

                                                 
25 RUSSOMANO, Mozart Vitor. Curso de previdência social. São Paulo: Forense, 1979. p. 2. 
26 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social: custeio da seguridade social – benefícios – 

acidente do trabalho – assistência social – saúde. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 3.  
27 O termo latino significa “pai de família”. 



59 

 

 

com direito de decidir a vida e morte de todos, também possuía o dever de prestar 

assistência aos seus servos e clientes, o que constituía uma forma de associação, 

sendo promovida através da contribuição de seus membros, de forma a ajudar os 

mais necessitados. 

De uma forma mais parecida com a visão que se tem da Seguridade 

Social que se vê atualmente, é o exemplo da prática promovida pelo exército 

romano, de guardar 2/7 (dois sétimos) do salário de cada soldado, que lhe eram 

devolvidas no momento de sua aposentadoria, juntamente com um pedaço de terra. 

Ainda entre os romanos, é possível citar as collegias ou saldatilia, que 

eram associações de pequenos produtores e artesãos livres, que eram constituídas 

por três pessoas que contribuíam periodicamente para um fundo comum, que era 

utilizado para arcar com os custos dos funerais de seus membros. 

Embora se atribua o período das Grandes Navegações como sendo 

aquele que decorreu entre o século XV e o início do século XVII, anos antes desse 

período, mais precisamente em 1344, se tem notícia da celebração do primeiro 

contrato de seguro marítimo, com a criação das Caixas de Socorro, que foram 

adotadas, na Idade Média, por diversas corporações, principalmente aquelas 

formadas por armadores28, que buscaram promover um seguro de vida para as 

tripulações que ficavam ao seu serviço, e que corriam grande risco por conta de 

ataques de piratas, além daqueles derivados da precariedade dos instrumentos de 

navegação e de rotas ainda pouco conhecidas, sendo, demais disso, um incentivo 

para o engajamento dos marinheiros. 

A segunda fase inicia-se com o advento da Lei dos Pobres (Inglaterra, 

1601). Com o aumento populacional na Inglaterra, ocorreu um aumento na migração 

do campo para a cidade, o que acarretou um aumento no número de 

desempregados e miseráveis nas cidades por conta da falta de empregos nas 

cidades.  

Com isso a população mais abastada criou um sistema de custeio e 

amparo desses necessitados, que era administrada pela Igreja. Um ponto muito 

relevante desse sistema era que o beneficiário desse auxílio deveria continuar a 

procurar uma colocação no mercado de trabalho, e enquanto isso não ocorresse, 

deveria prestar serviços ao Estado e à Igreja, sendo que a não prestação dos 

                                                 
28 Proprietários de navios.  
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serviços poderia ser apenada com açoites ou até mesmo com a morte. 

A segunda fase inicia-se justamente com a edição da Lei dos Pobres 

(Inglaterra, 1601), que iniciou a assistência pública e oficial dos necessitados, coisa 

que era feita até ali por particulares com o auxílio da Igreja. 

A terceira fase inicia-se em 1883, na Alemanha, sob o comando do 

chanceler Otto Von Bismark, o chamado chanceler de ferro, quando foi criado o 

seguro social (previdência social), para prover as necessidades de trabalhadores 

com atividade remunerada e seus dependentes. Tratava-se de um sistema de 

seguro obrigatório com participação do Estado, segurados e empregadores. 

Por fim, a quarta fase inicia-se em 1941, na Inglaterra, quando, 

preocupada com os efeitos desastrosos da guerra, criou-se uma comissão especial 

para elaboração de um estudo sobre o sistema de proteção social. A comissão 

interministerial, liderada por William H. Beveridge realizou o seu trabalho, sendo que 

o seu resultado foi publicado sob o título Seguro social y servicios afines: informe de 

Lord Beveridge (1989). 

Tendo como inspiração o Relatório Beveridge, em 1944, o governo inglês 

criou um plano de previdência social, que culminou na reforma do sistema inglês de 

proteção social, efetivamente implantado no ano de 1946. 

Em 1948, após as atrocidades cometidas na Segunda Grande Guerra, e 

diante da situação de miséria dos soldados e cidadãos de diversos países, surge a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que inscreveu, dentre outros direitos 

fundamentais da pessoa humana, a proteção previdenciária. O artigo XXV, daquela 

Carta de Direitos, estabelece:  

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 

sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à seguridade no 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

Por fim, foram editadas várias convenções da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), que tratam da matéria29, tendo sido elaborados e instituídos em 

todos os países, programas de seguridade social. Na Europa, nos países 

                                                 
29 Convenções 24, 35, 37, 38, 39, 40, 123, 128, 130 e 134, das quais somente a última foi ratificada  

pelo Brasil. (ILO. Padrões trabalhistas: convenção e protocolo. Genebra, 2011.  Disponível em: 
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::>. Acesso em: 19 out. 2016). 
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participantes da Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço, foi unificado 

o tratamento previdenciário de seus membros.  

 

3.5.3 Previdência social no Brasil 

 

Em 1543, foi criado no Brasil, por Braz Cubas, um plano de pensão para 

os funcionários da Santa Casa de Santos. 

Em 01 de outubro de 1821, Dom Pedro I promulgou o Decreto que 

concedeu aposentadoria aos mestres e professores, após 30 anos de serviço, além 

de assegurar um abono de um quarto dos ganhos àqueles que continuassem na ativa. 

Com a proclamação da primeira Constituição brasileira em 1824, os 

direitos pertencentes à categoria de seguridade social, começam a ganhar um status 

de direito fundamental, que foi sendo reafirmado nas Constituições que se seguiram.  

 

3.5.3.1 A Previdência na Constituição de 1824 

 

Na Constituição Federal de 182430, a seguridade social é tratada no artigo 

179, inciso XXXI, que preconizava a constituição dos socorros públicos. Em 1834, foi 

promulgado o Ato Adicional 10, que estabelecia a competência das Assembleias 

Legislativas para legislar sobre as casas de socorros públicos, conventos, etc., 

criados pela Lei n. 16, de 12.08.183431. 

Em matéria infraconstitucional, podemos citar os seguintes dispositivos 

legais que tratavam de questões previdenciárias: O Montepio Geral dos Servidores 

do Estado (Mongeral), de 22 de junho de 1835 (criava um sistema de mutualismo 

para cobertura de riscos de grupos); o Código Comercial de 185032 (art. 79, que 

garantia o salário por três meses em caso de acidentes imprevistos que impediam 

os prepostos de exercerem suas funções); o Decreto n. 737 (também conhecido 

                                                 
30 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Coleção das Leis do 

Império do Brasil de 1824, Rio de Janeiro, 1984. p. 7. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 15 nov. 2015. 

31 Id. Lei n. 16, de 12 de agosto de 1834. Faz algumas alterações e adições à Constituição Política do 
Império, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. Coleção de Leis do Império do Brasil - 
1834, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, v. 1, p. 15, 1834. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leimp/1824-1899/lei-16-12-agosto-1834-532609-
publicacaooriginal-14881-pl.html>. Acesso em: jun. 2018. 

32 Id. Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Coleção de Leis do Império do Brasil, 
Poder Legislativo, Rio de Janeiro, jun. 1850. Disponível em:   <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/L0556-1850.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
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como Regulamento n. 737), de 25 de novembro de 1850 (garantia de três meses de 

salário em caso de acidente) 33; Decreto n. 2.711, de 1860 (regulamentava o custeio 

de montepios e sociedades de socorros mútuos)34; Decreto n. 9.912-A, de 26 de 

março de 1888 (aposentadoria dos empregados dos Correios)35; Decreto n. 10.269 

de 20 de julho de 1889 (fundo especial de pensões para os trabalhadores das 

Oficinas da Imprensa Régia)36; Decreto n. 221, de 26 de fevereiro de 1890 

(aposentadoria para os empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil)37; 

Decreto n. 406, de 17 de maio de 1890 (concessão de aposentadoria aos 

empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil)38; Decreto n. 565, de 12 de julho 

de 1890 (estendeu o benefício a todos os empregados das estradas de ferro gerais 

da República)39. 

 

 

 

 

                                                 
33 BRASIL. Decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850. Determina a ordem do Juízo no Processo 

Commercial. (na redação original) Coleção de Leis do Império do Brasil, Poder Legislativo, Rio 
de Janeiro, nov. 1850. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim737.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

34 Id. Decreto n. 2.711, de 19 de dezembro de 1860. Contém diversas disposições sobre a creação e 
organisação dos Bancos, Companhias, Sociedades anonymas e outras, e prorroga por mais 
quartro mezes o prazo marcado pelo artigo 1º do Decreto n. 2.686 de 10 de novembro do corrente 
anno. (na redação original). Coleção de Leis do Império do Brasil, Poder Legislativo, Rio de 
Janeiro, dez. 1860. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/ 

    DIM2711.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
35 Id. Decreto n. 9.912-A, de 26 de março de 1888. Contém diversas disposições sobre a reforma dos 

correios do Império. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, mar.1888. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9912-a-26-marco-1888-
542383-publicacaooriginal-50955-pe.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

36 Id. Decreto n. 10.269, de 20 de julho de 1889. Regula a reorganização da Imprensa Nacional e o 
Diário Oficial. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro,  jul.1889. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-10269-20-julho-1889-542600-
publicacaooriginal-51772-pe.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

37 Id. Decreto n. 221, de 26 de fevereiro de 1890. Concede aos empregados da Estrada de Ferro 
Central do Brazil direito à aposentadoria. (na redação original) Coleção de Leis do Império do 
Brasil, Rio de Janeiro, fev.1890. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-221-26-fevereiro-1890-523613-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 11 abr. 
2016. 

38 Id. Decreto n. 406, de 17 de maio de 1890. Dá novo regulamento á Estrada de Ferro Central do 
Brazil. (na redação original) Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro,  maio 1890. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-406-17-maio-1890-
523661-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

39 Id. Decreto n. 565, de 12 de julho de 1890. Concede aos empregados de todas as estradas de ferro 
geraes da Republica direito de aposentadoria. (na redação original) Coleção de Leis do Império 
do Brasil, Rio de Janeiro, jul. 1890. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-565-12-julho-1890-532108-norma-
pe.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
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3.5.3.2 A Previdência na Constituição de 1891 

  

Esta Carta de Direitos40 foi a primeira a fazer menção à palavra 

“aposentadoria”, estipulando em seu artigo 75, que a aposentadoria só poderia ser 

concedida a funcionários públicos em caso de invalidez a serviço da Nação. Esse 

benefício tinha caráter meramente assistencialista, pois não dependia de nenhuma 

fonte de contribuição para o financiamento de tal valor, sendo uma espécie de 

compensação pelo trabalho público realizado pelo servidor. 

Outro exemplo de previsão legal de benefício previdenciário foi o 

estabelecimento de uma pensão vitalícia ao Imperador Dom Pedro, no artigo 7º, das 

Disposições Transitórias, que seria fixada pelo Congresso Ordinário. 

Já no âmbito da legislação ordinária, podemos citar os seguintes casos de 

fixação de benefícios previdenciários: Lei n. 217, de 29 de novembro de 1892 

(determinou a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do 

Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro)41; Lei n. 3.724, de 15 de janeiro de 1919 

(criou a obrigatoriedade do pagamento de indenização pelos empregadores por 

acidente de trabalho sofrido por seus empregados, bem como o seguro para 

acidentes de trabalho, que não era pago à previdência social, mas para empresas 

privadas)42; Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923, chamada Lei Eloy Chaves 

(primeira lei que instituiu a previdência social no Brasil, com a criação de Caixa de 

Aposentadorias e Pensões para os ferroviários, de nível nacional)43. 

A Lei Eloy Chaves foi um marco na legislação nacional, pois com base em 

seus preceitos, estabeleceram-se as caixas de aposentadorias e de pensões para 

os empregados de cada uma das empresas ferroviárias do país. Além disso, em seu 

artigo 9º, a Lei concedia aposentadoria, pensão e medicamentos com preços 

                                                 
40 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Promulgada em de 24 de 

fevereiro de 1891. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, fev. 1891. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 21 maio 
2016 

41 apud MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social: custeio da seguridade social – 
benefícios – acidente do trabalho – assistência social – saúde. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

42 BRASIL. Lei n. 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Regula as obrigações resultados dos acidentes no 
trabalho. (na redação original) Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 15 jan. 
1919. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-3724-15-
janeiro-1919-571001-publicacaooriginal-94096-pl.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

43 Id. Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Crea, em cada uma das emprezas de estradas de 
ferro existentes no paiz, uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados. 
(na redação original) Coleção das Leis do Império do Brasil, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, 
Seção 1, 2 nov. 1904. p. 5158. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL4682.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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especiais e atendimento médico aos beneficiários, e com 10 anos de serviço 

prestados às empresas ferroviárias, os funcionários obtinham o direito de aposentar-

se por invalidez. O custeio desse tipo de previdência era feito através do 

recolhimento de 3% (três por cento) dos salários e 1,5% (um e meio por cento) pelos 

usuários dos transportes, sem qualquer participação estatal. 

Com a Emenda Constitucional de 3 de setembro de 192644, ficou 

estabelecido através do artigo 54, § 29, que o Congresso Nacional estava autorizado 

a legislar sobre licença, aposentadoria e reformas, não se podendo conceder, nem 

alterar, por leis especiais. Havia, naquela ocasião, uma confusão entre o conceito de 

aposentadoria e Previdência Social.  

Um outro efeito foi a formação de associações de pessoas pertencentes a 

uma mesma categoria profissional, com o objetivo de assegurar aos seus membros 

alguns benefícios, indo ao encontro do conceito de mutualismo que já vinha se 

desenvolvendo em outros países, sendo que os pagamentos eram feitos com 

recursos obtidos dos próprios membros, através de uma participação por cotas. 

Estendendo os benefícios concedidos pela Eloy Chaves, o Decreto 

Legislativo n. 5.109, de 20 de dezembro de 192645, levou os seus benefícios aos 

empregados portuários e marítimos, participando a empresa, com uma cota de 1,5% 

sobre a sua receita bruta; e através desta mesma norma aumentou-se a contribuição 

cobrada dos usuários de transportes ferroviários para 2% (dois por cento) sobre o 

preço da passagem. 

O ano de 1930 foi marcante, com a criação de diversas normas que 

reestruturaram o sistema previdenciário. Exemplo disso foi a mudança ocorrida no 

sistema para abranger categorias profissionais ao invés de ser estruturado por 

empresas. Outros exemplos são: O Decreto n. 5.48546, estendeu as regras criadas 

pela Lei Eloy Chaves para os funcionários das empresas de serviços telegráficos e 

                                                 
44 BRASIL. EC de 3 de setembro de 1926. Emendas à Constituição Federal de 1891. Diário Official, 

Rio de Janeiro, 4 set. 1926. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
emendas/emc_anterior1988/emc%20de%203.9.26.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

45 Id.  Decreto n. 5.109, de 20 de dezembro de 1926. Estende o regimen do decreto legislativo n. 
4.682, de 24 de janeiro de 1923, a outras emprezas. (na redação original) Coleção das Leis do 
Império do  Brasil, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, Seção 1, 30 dez 1926. p. 24.113. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5109-20-dezembro-1926-
564656-publicacaooriginal-88603-pl.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

46 Id. Decreto n. 5.485, de 30 de junho de 1928. Crêa caixas de aposentadorias e pensões para o 
pessoal não contractado pertencente ás emprezas particulares que exntoram os serviços 
telegraphicos e radio-telegraphicos. (na redação original) Diário Official, Rio de Janeiro, 4 jul. 
1928. p. 16.463. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-
5485-30-junho-1928-562355-publicacaooriginal-86343-pl.html>. Acesso em: 11 abr. 2016. 
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radiotelegráficos; Decreto 19.497, de dezembro de 193047, que criou as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs) para os empregados nos serviços de força, luz e 

bondes, e, no ano seguinte, a legislação das Caixas foi reformulada por meio do 

Decreto n. 20.46548, estendendo-se tal regime para serviços públicos de água, 

portos, telégrafos, dentre outros. 

Em 29 de junho de 1933, foi promulgado o Decreto n. 22.87249, que 

criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões aos Marítimos (IAPM), que foi o 

primeiro de muitos outros institutos de aposentadorias e pensões que passaram a 

ser estruturados por meio de categorias profissionais e não mais por empresas. 

Em sua gênese, o IAPM tinha por associados empregados e prestadores de 

serviços de empresas de navegação, bem como os seus próprios funcionários e 

por prestadores de serviços subordinados a empresas que estavam vinculados a 

elas. 

Por fim, no ano de 1934, antes da promulgação da Constituição Brasileira 

de 34, foram criados dois institutos: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários (IAPC), através do Decreto n. 24.273, de 22 de maio de 193450, que foi 

reestruturado através do Decreto-lei n. 2.122, de 194051; e o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), criado pelo Decreto n. 24.615, de 7 

                                                 
47 BRASIL. Decreto n. 19.497, de 17 de dezembro de 1930. Estende ao pessoal dos serviços de 

força, luz, bondes e telefones, a cargo dos Estados, municípios e particulares e ao dos serviços de 
telegrafia e radiotelegrafia, mantidos por particulares o regime do decreto n. 5.109 de 20 de 
dezembro de 1926. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 19 dez. 1930. p. 22587. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19497-17-dezembro-1930-
530592-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 11 abr. 2016.  

48 Id. Decreto n. 20.465, de 1º de outubro de 1931. Reforma a legislação das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões. Coleção das Leis do Império do Brasil, Poder Legislativo, Rio de 
Janeiro, Seção 1, v. 3, 31 dez 1931. p. 169. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20465-1-outubro-1931-500674-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

49 Id. Decreto n. 22.872, de 29 de junho de 1933. Crêa o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Marítimos, regula o seu funcionamento e dá outras providências. (na redação original). Diário 
Oficial da União, Rio de Janeiro, 30 jun. 1933. p. 12917. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22872-29-junho-1933-503513-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

50 Id. Decreto n. 24.273, de 22 de maio de 1934. Cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, dispõe sóbre o seu, funcionamento e dá outras providências (na redação original). 
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 11 jul. 1934. p. 13928. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24273-22-maio-1934-526828-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

51 Id. Decreto-Lei n. 2.122, de 9 de abril de 1940. Reorganiza o Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 12 abr. 1940. p. 63333. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2122-9-abril-1940-412053-
norma-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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de julho de 193452, que atendia aos empregados subordinados dos bancos e casas 

bancárias. 

 

3.5.3.3 A Previdência na Constituição de 1934 

  

A Constituição Federal de 16 de julho de 193453 trouxe destaque à 

questão social, promovendo direitos democráticos e aumentando a participação 

popular no processo político nacional. Em seu artigo 5º, estabeleceu a competência 

da União para fixar as regras da assistência social, e em seu artigo 10º, atribuiu a 

responsabilidade dos Estados-membros por cuidar da saúde e assistências públicas, 

bem como a obrigação de fiscalizar a aplicação das leis sociais (inciso V). 

Pela primeira vez, foi utilizada a palavra “previdência”, embora sem a 

qualificar como social, ficando a cargo do Poder Legislativo instituir normas sobre 

aposentadoria (art. 39, inciso VIII, d), tais como: proteção social ao trabalhador (art. 

121); assistência médica e sanitária do trabalhador e da gestante, assegurando à 

última, um período de descanso antes e depois do parto, com garantia de salário e 

emprego; tríplice custeio da previdência, com a participação ente público, do 

empregado e do empregador, sendo uma contribuição compulsória (art. 121, §1º, h); 

aposentadoria compulsória para funcionários públicos com 68 anos de idade (art. 

170, §3º); aposentadoria integral a funcionário público com um mínimo de 30 anos 

de trabalho (art. 170, §4º); benefícios integrais a funcionário público acidentado (art. 

170, §6º); impossibilidade de os proventos da aposentadoria ou jubilação excederem 

os proventos da atividade (art. 170, §7º). 

Em 31 de dezembro de 1936, foi criado o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Industriários (IAPI)54, que era financiado por contribuições de 

empregados e empregadores, bem como através da participação estatal, que o fazia 

                                                 
52 BRASIL. Decreto n. 24.615, de 07 de julho de 1934. Cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Bancários. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 7 jul. 1934. p. 13904. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24615-7-julho-1934-526837-norma-
pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

53 Id. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário Oficial 
da União, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, 16 jul. 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

54 Id. Lei n. 367, de 31 de dezembro de 1936. Cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários Subordinados ao Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, e dá outras 
providências. Rio de Janeiro, RJ, 31 dez. 1936. Diário Oficial da União. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-367-31-dezembro-1936-555119-
publicacaooriginal-74230-pl.html>. Acesso em: jun. 2018. 
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por meio de taxas cobradas sobre artigos importados. 

 

3.5.3.4 A Previdência na Constituição de 1937 

 

Considera-se que esta Carta Magna, outorgada em 10 de novembro de 

193755, regrediu ao tratar de matéria previdenciária. 

De forma muito sintética, a questão é tratada em duas alíneas do artigo 

137, sendo que na alínea “m”, institui-se seguros de velhice, invalidez e vida, além 

de casos de acidentes de trabalho. Já a alínea “n” estabelece que as associações de 

trabalhadores possuem o dever de prestar auxílio ou assistência aos seus 

associados, no tocante às práticas administrativas ou judiciais relativas aos seguros 

de acidentes de trabalho e aos seguros sociais. 

Dentre os diversos institutos criados sob a égide desta Constituição, 

temos: O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes de 

Cargas (IAPETC) (Decreto n. 775, de 7 de outubro de 1938)56; Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) (Decreto n. 288, de 23 

de fevereiro de 1938)57; Legião Brasileira de Assistência (LBA) (Decreto-lei n. 

4.890/42)58; Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB) (Decreto-lei n. 7.526, de 7 

de maio de 1945) 59. 

 

                                                 
55 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Diário Oficial da 

União, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, 10 nov. 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

56 Id. Decreto-Lei n. 775, de 7 de outubro de 1938. Considera os motoristas de carros particulares 
associados obrigatórios do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes 
e Cargos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 10 out. 1938. p. 
20404. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-775-7-
outubro-1938-350290-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

57 Id. Decreto-Lei n. 288, de 23 de fevereiro de 1938. Cria o Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 23 fev. 1938. p. 3626. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-288-23-fevereiro-1938-
350732-norma-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

58 Id. Decreto-Lei n. 4.890, de 29 de outubro de 1942. Abre o crédito suplementar de 5:520$0 à 
doação que especifica do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica e torna sem aplicação 
igual quantia no orçamento em vigor. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 29 out. 1942. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4890-29-outubro-
1942-415092-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

59 Id. Decreto-Lei n. 7.526, de 07 de maio de 1945. Lei Orgânica dos Serviços Sociais do Brasil. 
Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 7 maio 1945. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7526-7-maio-1945-434158-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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Por fim, o Decreto-lei n. 7.835/4560, determinou que as aposentadorias 

não poderiam ser inferiores a 70% do salário-mínimo, e as pensões a 35% desse 

valor. 

 

3.5.3.5 A Previdência na Constituição de 1946 

 

Pela primeira vez na história das Constituições Brasileiras foi utilizada a 

expressão “previdência social”, não mais sendo utilizada a expressão “seguro 

social”, largamente utilizada na Carta de Direitos que a antecedeu. 

Promulgada em 18 de setembro de 194661, deu início à sistematização 

constitucional da matéria previdenciária, tratando disso, juntamente com questões 

envolvendo Direitos Trabalhistas, em seu artigo 15762. 

                                                 
60 BRASIL. Decreto-Lei n. 7.835, de 06 de agosto de 1945. Determina a majoração das prestações 

de benefícios concedidos pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, estabelece 
limites máximos e mínimos para as mesmas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 6 ago. 1945. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-7835-6-agosto-1945-378662-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 
2016. 

61 Id. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Diário Oficial da 
União, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, 18 set. 1936. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

62  Ibid. - Art 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes 
preceitos, além de outros que visem a melhoria da condição dos trabalhadores: 

     I - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades 
normais do trabalhador e de sua família; 

     II - proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil; 

     III - salário do trabalho noturno superior ao do diurno; 
     IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos termos e pela 

forma que a lei determinar; 
     V - duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos casos e condições previstos 

em lei; 
     VI - repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e, no limite das exigências 

técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local; 
     VII - férias anuais remuneradas; 
     VIII - higiene e segurança do trabalho; 
     IX - proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indústrias insalubres, a mulheres e a 

menores, de dezoito anos; e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, respeitadas, em 
qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo Juiz competente; 

     X - direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego nem do 
salário; 

     XI - fixação das percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em 
concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio e da indústria; 

     XII - estabilidade, na empresa ou na exploração rural, e indenização ao trabalhador despedido, 
nos casos e nas condições que a lei estatuir; 

     XIII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho; 
     XIV - assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica preventiva, ao trabalhador e à gestante; 
     XV - assistência aos desempregados; 
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Quanto às regras infraconstitucionais que tratavam da matéria 

previdenciária, é possível citar: Decreto-lei n. 8.742/46 (criou o Departamento 

Nacional de Previdência social, que tinha o objetivo de planejar a previdência 

social)63; Decreto-lei n. 8.783/46 (criou o Conselho Superior da Previdência Social)64; 

Decreto n. 26.778/49 (regulamentador da Lei n. 593/4865, que tratava da 

aposentadoria ordinária e regulava a execução das demais legislações sobre as 

CAPs)66; Decreto n. 34.586/53 (criou o IAPFESP – Instituto dos Trabalhadores de 

Ferrovias e Serviços Públicos, unificando as 183 CAPs)67; Decreto n. 32.667/53 

(Alterou o regulamento do IAPC, facultando a filiação de profissionais liberais como 

segurados autônomos)68; Decreto n. 35.448/54 (Regulamento Geral dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões)69. 

A partir de 1940, a previdência social teve uma mudança nas suas 

                                                                                                                                                         
     XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em favor da 

maternidade e contra as consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte; 
     XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes do trabalho. 
     § 1º  Não se admitirá distinção entre o trabalho manual ou técnico e o trabalho intelectual, nem 

entre os profissionais respectivos, no que concerne a direitos, garantias e benefícios.  
     § 2º  Nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou de benefício compreendido na   

previdência social poderá ser criada, majorada ou estendida sem a correspondente fonte de 
custeio total. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1965) 

63 BRASIL. Decreto-Lei n. 8.742, de 19 de janeiro de 1946. Transforma o Departamento de 
Previdência Social do Conselho Nacional do Trabalho em Departamento Nacional da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 21 jan. 1946. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8742-19-janeiro-1946-
416816-retificacao-37114-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 

64 Id. Decreto-Lei n. 8.783, de 22 de janeiro de 1946. Cria o Serviço de Comunicações da Aeronáutica 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 22 jan. 1946. Disponível em: 
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto.lei:1946-01-22;8783>. Acesso em: 19 out 
2017. 

65 Id. Lei n. 593, de 24 de dezembro de 1948. Restaura a aposentadoria para os ferroviários aos trinta 
e cinco anos de serviço e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 29 dez. 
1948. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0593.htm>. Acesso em: 
19 out. 2017. 

66 Id. Decreto n. 26.778, de 14 de junho de 1949. Aprova o Regulamento para execução da Lei n. 
593, de 24 de dezembro de 1948, e demais legislação em vigor sobre Caixas de Aposentadoria e 
Pensões. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 1º maio 1954. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-35448-1-maio-1954-327399-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 

67 Id. Decreto n. 34.586, de 12 de novembro de 1953. Determina a fusão de Caixas de 
Aposentadorias e Pensões e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 13 
nov. 1953. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-34586-
12-novembro-1953-328044-norma-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 

68 Id. Decreto n. 32.667, de 1º de maio de 1953. Aprova o Regulamento do Instituto da Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 1º maio 1953. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-32667-1-maio-1953-338433-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 

69 Id. Decreto n. 35.448, de 1º de maio de 1954. Expede o Regulamento Geral dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 1º maio 1954. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-35448-1-maio-1954-327399-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 



70 

 

 

políticas legislativas, e através do Decreto n. 35.448/54, foi criado o Regulamento 

Geral dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, que veio uniformizar os princípios 

gerais aplicáveis a todos os institutos de aposentadorias e pensões. 

Em 1960, a Lei n. 3.807, criou a Lei Orgânica da Previdência Social 

(LOPS)70, que padronizou o sistema assistencial, uniformizando os direitos e as 

contribuições, além de ter ampliado benefícios, tais como o auxílio-natalidade; 

funeral; reclusão; além de ampliar a assistência social a outras categorias 

profissionais. Embora não tenha a LOPS unificado todos os institutos existentes à 

época, teve o importante papel de estabelecer um plano único de benefícios, tendo 

ocorrido a sua regulamentação através do Decreto n. 48.959-A, de 19 de setembro 

de 196071. 

Outras leis desse mesmo período, foram: Lei n. 3.841/60 (regulamentou 

a contagem recíproca, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço prestado 

pelos funcionários públicos à União, autarquias e sociedades de economia 

mista)72; Lei n. 4.214/63 (criou o FUNRURAL)73; Lei n. 4.266/63 (criou o salário 

família)74; Lei n. 4.281/63 (criou o abono anual)75; Emenda Constitucional n. 11, de 

31 de março de 1965 (definiu o princípio da precedência da fonte de custeio)76; Lei 

n. 5.161/66 (criou a FUNDACENTRO, para pesquisa de prevenção de acidentes de 

                                                 
70 BRASIL. Lei Ordinária n. 3.807, de 26 de agosto de 1960. Dispõe sobre a Lei Orgânica da 

Previdência Social. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 set. 1960. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3807.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

71 Id. Decreto n. 48.959-A, de 19 de setembro de 1960. Aprova o Regulamento Geral da Previdência 
Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set. 1960. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-48959-a-19-setembro-1960-
388618-publicacaooriginal-55563-pe.html>. Acesso em: 19 out 2017. 

72 Id. Lei Ordinária n. 3.841, de 15 de dezembro de 1960. Dispõe sôbre a contagem reciproca, para 
efeito de aposentadoria, do tempo de serviço prestado por funcionários à União, as Autarquias e as 
Sociedades de Economia Mista. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 1960. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/1950-1969/L3841.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

73 Id. Lei n. 4.214, de 2 de março de 1963. Dispõe sobre o “Estatuto do Trabalhador Rural”. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 2 mar. 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4214.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

74 Id. Lei n. 4.266, de 3 de outubro de 1963. Institui o salário família do trabalhador. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 3 out. 1963. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4266.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

75 Id. Lei n. 4.281, de 8 de novembro de 1963. Institui abono especial, em caráter permanente, para 
aposentados de Institutos de Previdência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 nov. 1963. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4281.htm>. Acesso em: 21 
maio 2016. 

76 Id. Emenda Constitucional n. 11, de 31 de março de 1965. Acrescenta parágrafo ao art. 157 da 
Constituição. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 mar. 1965. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-1969/emendaconstitucional-11-31-marco-1965-
364966-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: maio 2016. 
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trabalho)77; Decreto-lei n. 66, de 21 de novembro de 1966 (alterou a LOPS, 

principalmente no tocante ao sistema de segurados autônomos, determinando a 

contribuição das empresas que utilizassem trabalho de autônomos)78; Decreto-lei n. 

72, de 21 de novembro de 1966 (unificou os institutos de aposentadorias e pensões, 

centralizando a organização da previdência no  Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS))79, que só foi implantado de forma efetiva em janeiro de 1967, a partir 

de quando passa a existir um sistema previdenciário público. 

  

3.5.3.6 A Previdência na Constituição de 1967 

 

Essa Carta80 não trouxe novidade com relação a questões 

previdenciárias, se limitando a manter aquilo que já havia sido estabelecido na 

Constituição anterior. Exemplo disso são os direitos preconizados no artigo 158, 

uma repetição do artigo 157 da Constituição pregressa, que dispunha sobre 

descanso remunerado à gestante; direito à previdência social; seguro desemprego; 

proteção à maternidade, velhice e doença; etc. 

Alguns aspectos dignos de nota, são: a definição, no artigo 158, §2º, de 

que a contribuição da União no custeio dos encargos da previdência social seria 

feita mediante dotação orçamentária, ou através do resultado de contribuições 

arrecadadas, com caráter geral, na forma da lei; o sistema deixou de ser 

considerado de risco social, para de seguro social; o Decreto-lei n. 367/6881, definiu 

a contagem de tempo de serviço dos funcionários públicos civis da União e 

                                                 
77 BRASIL. Lei n. 5.161, de 21 de outubro de 1966. Autoriza a instituição da Fundação Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 21 out. 1966. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-
1969/lei-5161-21-outubro-1966-349084-norma-pl.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

78 Id. Decreto Lei n. 66, de 21 de novembro de 1966. Altera disposições da Lei n. 3.607, de 26 de 
agôsto de 1960, e dá outras providências. (na redação original). Diário Oficial da União, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 21 nov. 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del0066.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

79 Id. Decreto Lei n. 72, de 21 de novembro de 1966. Unifica os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões e cria o Instituto Nacional de Previdência Social. Diário Oficial da União, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 21 nov. 1966. p. 13523. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-72-21-novembro-1966-375919-
norma-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

80 Id. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Diário Oficial da União, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 24 jan. 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

81 Id. Decreto-Lei n. 367, de 19 de dezembro de 1968. Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço 
dos funcionários públicos civis da União e das Autarquias. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 
dez. 1968. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-
1988/Del0367.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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autarquias; o Decreto-lei n. 564/6982, estendeu os benefícios previdenciários aos 

trabalhadores rurais, dando especial atenção aos empregados da indústria 

canavieira; o Decreto-lei n. 704/6983, complementou e ampliou o Plano Básico de 

Previdência Social Rural, para englobar trabalhadores de empresas produtoras e 

fornecedoras de produtos agrários in natura, assim como empreiteiros que 

utilizassem mão de obra para produção e fornecimento de produto agrário, contanto 

que não operassem por meio de pessoas jurídicas; Decreto-lei n. 959/69 estabelece 

a obrigatoriedade de as empresas recolherem contribuição previdenciária sobre o 

trabalho autônomo. 

 

3.5.3.7 Emenda Constitucional n. 01, de 1969 

 

Da mesma forma como ocorreu com a Constituição de 1967, a EC n. 01, 

de 196984, não inovou em matéria previdenciária, que continuou sendo tratada 

juntamente com as de Direito do Trabalho.  

O artigo 165, da EC n. 01/69, tratava sobre as questões previdenciárias 

em seus diversos incisos. A seguir os incisos com as matérias por eles tratada: 

Parágrafo único (nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício 

compreendidos na previdência social seria criada, majorada, ou estendida, sem a 

correspondente fonte de custeio total) 165, inciso II (salário-família aos 

dependentes); inciso XI (descanso remunerado à gestante, após o parto, sem 

prejuízo de emprego e salário); inciso XVI (previdência social em casos de doença, 

velhice, invalidez e morte, através de contribuição da União, empregados e 

empregadores); inciso XIX (aposentadoria da mulher aos 30 aos de trabalho, com 

salário integral). 

                                                 
82 BRASIL. Decreto-Lei n. 564, de 1º de maio de 1969. Estende a previdência social a empregados 

não abrangidos pelo sistema geral da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º maio 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0564.htm>. Acesso em: 21 maio 
2016. 

83 Id. Decreto-Lei n. 704, de 24 de julho de 1969. Dispõe sobre previdência social rural e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 jul. 1969. Disponível em: 
<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto.lei:1969-07-24;704>. Acesso em: 21 maio 
2016 

84 Id. EC n. 01, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo texto da Constituição Federal de 24 de janeiro 
de 1967. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 out. 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 21 maio 2016. 
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A Lei Complementar n. 16, de 30 de outubro de 197385, acrescentou o 

inciso XX ao artigo 158, instituindo o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 

(PRO-RURAL), e que teve por objetivo a substituição do Plano Básico de 

Previdência Social Rural. Os trabalhadores rurais, então, não contribuíam para a 

previdência, e tinham direito à aposentadoria por velhice, invalidez, pensão e auxílio-

funeral, as quais tinham valor fixo de meio salário-mínimo. Tinham, ainda, direito ao 

serviço social e à saúde (art. 2º). 

Outros dispositivos legais erigidos sob a égide da Emenda Constituição 

n. 01, foram: Decreto n. 69.919, de 11 de janeiro de 1972 (incluiu empregados 

domésticos como segurados obrigatórios da Previdência Social)86; Decreto n. 

68.806, de 25 de junho de 1971 (criou Central de Medicamentos, para distribuição 

de medicamentos com baixo custo (CEME))87; Lei n. 5.890, de 08 de junho de 

197388 (modificou o texto da Lei do LOPS (Lei n. 3.807), autorizando o Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social a providenciar a publicação de novo texto da 

LOPS); Lei n. 5.939, de 08 de junho de 1973 (criou o salário benefício ao jogador 

de futebol profissional)89; Lei Complementar n. 16, de 30 de outubro de 1973 

(alterou o Pro-Rural, elevando a pensão para 50% do salário-mínimo, vindo o seu 

custeio de 2% sobre a comercialização da produção rural e 2,4% sobre a folha de 

pagamento de empresas urbanas); Lei n. 6.062, de 25 de junho de 1974 (criou o 

Ministério da Previdência e Assistência Social)90; Lei n. 6.125, de 04 de novembro 

                                                 
85 BRASIL. Lei Complementar n. 16, de 30 de outubro de 1973.  

Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar n. 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 30 out. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp16.htm>. Acesso em: 11 abr. 2016. 

86 Id. Decreto-Lei n. 69.919, de 11 de janeiro de 1972. Aprova o Regulamento do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 1972. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-69919-11-janeiro-1972-
418266-norma-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

87 Id. Decreto-Lei n. 68.806, de 25 de junho de 1971. Institui a Central de Medicamentos (CEME). 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jun. 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D68806.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

88 Id. Lei n. 5.890, de 8 de junho de 1973. Altera a legislação de previdência social e dá outras 
previdências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 8 jun. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5890.htm>. Acesso em: 19 out. 2017. 

89 Id. Lei n. 5.939, de 19 de novembro de 1973. Dispõe sobre a concessão de benefícios pelo INPS 
ao jogador profissional de futebol, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder 
Legislativo, Brasília, DF, 19 nov. 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5939.htm>. Acesso em: 19 out. 2017. 

90 Id. Lei Ordinária n. 6.062, de 25 de junho de 1974. Dispõe sobre o desdobramento do extinto 
Ministério do Trabalho e Previdência Social e a instalação do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jun. 1974. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6062.htm>. Acesso em: 21 
maio 2016. 
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de 1974 (autoriza a criação da Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social (DATAPREV) pelo Executivo)91; Lei n. 6.136, de 07 de 

novembro de 1974 (inclusão do salário-maternidade nos benefícios 

previdenciários)92; Lei n. 6.179, de 11 de dezembro de 1974 (criou pensão a 

maiores de 70 anos ou inválidos, no importe de meio salário-mínimo, mediante 

certas condições)93; Lei n. 6.195, de 19 de janeiro de 1974 (tratava da infortunística 

rural)94; Lei n. 6.226, de 14 de julho de 1975 (contagem de tempo recíproca entre o 

serviço público privado e o federal, para fins de aposentadoria)95; Lei n. 6.243, de 

24 de setembro de 1975 (tratava da concessão e pecúlio ao aposentado que 

retornasse à atividade ou que fosse ingressante na previdência social após os 60 

anos de idade)96; Lei n. 6.260, de 06 de novembro de 1975 (instituía benefícios e 

serviços previdenciários a empregados rurais e seus beneficiários)97; Lei n. 6.269, 

de 24 de novembro de 1975 (instituiu sistema de assistência complementar a 

jogadores de futebol)98; Decreto n. 77.077, de 24 de janeiro de 1976 (disciplinou o 

                                                 
91 BRASIL. Lei Ordinária n. 6.125, de 4 de novembro de 1974. Autoriza o Poder Executivo a constituir 

a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 nov. 1974. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6125.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

92 Id. Lei Ordinária n. 6.136, de 7 de novembro de 1974. Inclui o salário-maternidade entre as 
prestações da Previdência Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 nov. 1974. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6136.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

93 Id. Lei Ordinária n. 6.179, de 11 de dezembro de 1974. Institui amparo previdenciário para maiores 
de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 11 dez. 1974. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6179.htm>. 
Acesso em: 21 maio 2016. 

94 Id. Lei Ordinária n. 6.195, de 19 de dezembro de 1974. Atribui ao FUNRURAL a concessão de 
prestações por acidente do trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 1974. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6195.htm>. Acesso em: 21 
maio 2016. 

95 Id. Lei Ordinária n. 6.226, de 14 de julho de 1975. Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de 
serviço público federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 14 jul. 1975. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6226.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

96 Id. Lei Ordinária n. 6.243, de 24 de setembro de 1975. Regula a situação do aposentado pela 
Previdência Social que volta ao trabalho e a do segurado que se vincula a seu regime após 
completar sessenta anos de idade, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
24 set. 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6243.htm>. Acesso em: 21 
maio 2016. 

97 Id. Lei Ordinária n. 6.260, de 6 de novembro de 1975. Institui benefícios de previdência e 
assistência social em favor dos empregadores rurais e seus dependentes, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 nov. 1975. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

98 Id. Lei Ordinária n. 6.269, de 24 de novembro de 1975. Institui sistema de assistência 
complementar ao Atleta Profissional e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 24 nov. 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/1970-
1979/L6269.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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seguro contra acidentes do trabalho na área urbana e revogou a Lei n. 5.316/67)99; 

Lei n. 6.435 de 15 de julho de 1977100 (restabeleceu a possibilidade de criação de 

institutos de previdência complementar - regulamentada pelos Decretos n. 

81.240/78101 e 81.402/78102); Lei n. 6.439, de 01 de setembro de 1977 (criou o 

SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social)103, não tendo 

modificado o sistema de contribuições e benefícios; Decreto n. 83.080104 e n. 

83.081105, ambos de 24 de janeiro de 1979. O primeiro aprovou o Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social, já o segundo estabeleceu o Regulamento de 

Custeio da Previdência Social (RCPS). 

A criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência (SINPAS) 

merece um destaque, pois visou a reorganização da Previdência Social, destinando-

se o órgão a integrar as atividades de previdência social, assistência médica, 

assistência social e gestão administrativa, financeira e patrimonial, entre as 

entidades vinculadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social. O SINPAS 

era organização da seguinte maneira: (i) Instituto Nacional de Previdência Social 

(INSS), que tinha objetivo conceder e manter benefícios previdenciários; (ii) Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS); (iii) Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), que tinha objetivo de prestar assistência social à 

população de baixa renda; (iv) Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), criado para promover assistência ao menor carente; (v), empresa 

                                                 
99 BRASIL. Decreto-Lei n. 77.077, de 24 de janeiro de 1976. Expede a Consolidação das Leis da 

Previdência Social (CLPS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 jan. 1976. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d77077.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

100 Id. Lei Ordinária n. 6.435, de 15 de julho de 1977. Dispõe sobre as entidades de previdência 
privada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jul. 1977. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6435.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

101 Id. Decreto-Lei n. 81.240, de 20 de janeiro de 1978. Regulamenta as disposições da Lei n. 6.435, 
de 15 de julho de 1977, relativas às entidades fechadas de previdência privada. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 20 jan. 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D81240.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

102 Id. Decreto-Lei n. 81.402, de 23 de fevereiro de 1978. Regulamenta a Lei n. 6.435, de 15 de julho 
de 1977, que dispõe sobre as entidades de previdência privada, na parte relativa ás entidades 
abertas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 fev. 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D81402.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

103 Id. Lei Ordinária n. 6.439, de 1º de setembro de 1977. Institui o sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º set. 1977. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6439.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

104 Id. Decreto-Lei n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Aprova o Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 jan. 1979. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

105 Id. Decreto-Lei n. 83.081, de 29 de janeiro de 1979. Aprova o Regulamento do custeio da 
Previdência Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 jan. 1979. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83080.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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criada para cuidar do processamento de dados da Previdência Social (DATAPREV); 

(vi) Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS), órgão 

fiscalizador dos recursos previdenciários (arrecadação, cobrança e fiscalização); (vii) 

Central de Medicamentos (CEME), entidade responsável pela distribuição de 

medicamentos gratuita ou de baixo custo. 

 Já na década de 80, é possível citar as seguintes normas 

previdenciárias: Emenda Constitucional n. 18, de junho de 1981 (concedeu o direito 

a proventos integrais para os docentes, contando tempo exclusivo de magistério, 

fixando tempo de serviço de 30 anos para homens e 25 para mulheres); Decreto n. 

89.312, de 24 de janeiro de 1984 (reorganizou a CLPS)106; Decreto-Lei n. 2.283, de 

27 de fevereiro de 1986 (instituiu o seguro desemprego)107; Decreto n. 94.657, de 20 

de julho de 1987108, juntamente com a Portaria n. 4.370109, de 02 de dezembro de 

1988 (criaram o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e 

Descentralizados de Saúde dos Estados (SUDS), além de estabelecerem normas 

complementares para o funcionamento do programa).  

 

3.5.3.8 Constituição Federal de 1988 

 

Ulisses Guimarães, apelidou a Carta Magna de 1988110 de cidadã, pois foi 

um documento elaborado com intensa participação popular na confecção de seu 

texto. O seu preâmbulo já deixa claros os seus verdadeiros objetivos:  

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

                                                 
106 BRASIL. Decreto-Lei n. 89.312, de 23 de janeiro de 1984. Expede nova edição da Consolidação 

das Leis da Previdência Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 jan. 1984. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D89312.htm>. Acesso em: 21 maio 2016 

107 Id. Decreto-Lei n. 2.283, de 27 de fevereiro de 1986. Dispõe sobre a instituição da nova unidade 
do sistema monetário brasileiro, do Seguro-Desemprego e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 27 fev. 1986. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2283.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

108 Id. Decreto-Lei n. 94.657, de 20 de julho de 1987. Dispõe sobre a criação do Programa de 
Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS), e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 jul. 1987. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-94657-20-julho-1987-445419-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 21 maio 2016. 

109 apud  MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social: custeio da seguridade social – 
benefícios – acidente do trabalho – assistência social – saúde. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

110 Id. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo. p. 1-32. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 out. 2017. 
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liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguintes Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
 

Promulgada em 05 de outubro de 1988, seu Título VIII cuida da Ordem 

Social, dedicando o Capítulo II à Seguridade Social (arts. 194 a 204), que passa a 

englobar a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. 

Importante destacar, dessas várias fases de desenvolvimento da 

seguridade social, no que tange à prestação de serviços de saúde, que o Instituto 

Nacional de Previdência Social, criado em 1967, reuniu seis institutos de 

aposentadoria e pensões que existiam até então. Também reuniu o Serviço de 

Assistência Médica e Domiciliar de Urgência (SAMDU) e a Superintendência dos 

Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Em razão desses fatos, o governo 

militar foi obrigado a incorporar os serviços de saúde que eram prestados pelos 

institutos de categorias profissionais. 

Carlini aponta a importante relação entre o fim de regime militar em 1985, 

e o início de um período de ineficiência dos serviços de saúde pública por 

incapacidade de rompimento com a rede de fornecimento de serviços médicos 

privados que já se instara no País desde a década de 60.111   

E continua, a autora, esclarecendo os motivos políticos e históricos 

levaram o legislador a inserir no texto da Constituição de 88, a saúde seria livre à 

iniciativa privada. O momento era de transição de uma ditadura para a democracia. 

Com a morte de Tancredo Neves, sobe ao poder José Sarney, que ganhou maior 

apoio político de diversos setores, ainda que houvesse contestação por parte dos 

grupos de esquerda. Diante desse quadro político instável, romper com a utilização 

dos serviços médicos e hospitalares privados sem fornecer um substituto à altura, 

geraria um caos na saúde do País, além de se tornar uma arma política para os 

opositores. 

Dessa maneira, dando uma maior segurança jurídica para a questão da 

saúde pública, inseriu-se na Constituição Federal, na seção que trata da saúde, os 

                                                 
111  CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 60-61. 
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artigos 197 e 199112, garantindo a prestação de serviços de saúde por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado.  

Ademais, também constou do texto constitucional que as instituições 

privadas participariam da saúde, complementando o Serviço Único de Saúde e, por 

fim, estabeleceu as regras para os serviços públicos de saúde (SUS)113, e que na 

atuação complementar em saúde deve ser dado preferência às entidades 

filantrópicas e às sem fins lucrativos. 

As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, pela dificuldade natural 

que têm de obter recursos para garantir a manutenção de seus serviços, e diante do 

grande avanço tecnológico da medicina, que vem utilizando equipamentos de alto 

custo, vêm encontrando grande dificuldade para continuar operando. Reconhecendo 

tais dificuldades, em 2013, os Ministros da Fazenda e da Saúde, Guido Mantega e 

Alexandre Padilha, submeteram uma a minuta do projeto que instituiu o Programa 

de Fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins 

lucrativos através do EMI n. 00022/2013 MS/MF.114 

O documento deixa claro a importância das entidades privadas filantrópicas 

e as sem fins lucrativos, no âmbito do SUS, representando 36,98% do total de leitos 

destinados à população carente, bem como 1.753 dos estabelecimentos hospitalares 

                                                 
112 Constituição Federal de 1988 - 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. 

     Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
     § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

     § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos. 

     § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

     § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

113 BRASIL. Lei Ordinária n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 29 jan. 2000a. p. 5. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9961.htm>. 
Acesso em: 21 maio 2016. 

114 Minuta do Projeto de Lei EMI n. 00022/2013 MS/MF. Minuta do PL que propõe a instituição do 
Programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins 
lucrativos que atuam na área da saúde e que participam de forma complementar do Sistema Único 
de Saúde - PROSUS. (SUBCHEFIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES. EMI n. 00022/2013 
MS/MF. Brasília, DF, 20 de jun. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/EMI/2013/22-MS-MF.htm>. Acesso em: 17 out. 2017). 
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com atendimentos ao SUS no Brasil, o que representa 32% do total de 

estabelecimentos hospitalares com atendimentos ao SUS. 

Em face desse quadro, já havia um entendimento que a falência desse 

sistema colocaria em risco a sustentabilidade do próprio sistema de saúde 

contemporâneo.  

O documento cita, ainda, dados do Relatório da Subcomissão Especial da 

Câmara dos Deputados, destinada a analisar e diagnosticar a situação em que se 

encontram as Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas na área de Saúde, 

e de acordo com esse relatório, os custos dos serviços prestados ao SUS, no ano de 

2011, alcançavam a cifra de R$ 14,7 bilhões, já as receitas com serviços prestados 

ao SUS, no mesmo exercício, restringiam-se a R$ 9,6 bilhões; ou seja, um 

descasamento de R$ 5,1 bilhões que não foi sanado nos últimos anos, embora haja 

o entendimento que o mesmo foi reduzido em 2012. 

Por fim, é feita a sugestão de se instituir um programa de fortalecimento 

das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos, 

denominado PROSUS, que tinha os seguintes objetivos:  

Incentivo à assinatura de contrato de gestão com o Ministério da Saúde, 

no qual se buscará um novo equilíbrio econômico e financeiro para as entidades, 

seja pela  via do pagamento de adicional sobre a tabela do SUS  para os 

procedimentos e atendimentos de interesse do Ministério da Saúde, seja pela via da 

elevação nos recursos referentes à contratualização; concessão de moratória de 180 

meses, com remissão de dívidas vencidas junto à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na proporção de 

um real remido para cada real pago em tributos correntes; e apresentação de Plano 

de Capacidade Econômica e Financeira, a ser atestado e acompanhado pelo 

Ministério da Saúde. 

Acolhendo tais argumentos reconhecendo a necessidade concreta de se 

prestar auxílio às entidades de saúde sem fins lucrativos, aprovou-se a Lei 12.873, 

de 24 de outubro de 2013115, que em seus artigos 23 e 24 deixa claro o esforço do 

                                                 
115 BRASIL. Lei 12.873, de 24 de outubro de 2013. Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 

a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei no 12.462, de 
4 de agosto de 2011, para a contratação de todas as ações relacionadas à reforma, modernização, 
ampliação ou construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda 
e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural; altera as Leis nos 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1942 - 
Consolidação das Leis do Trabalho, as Leis nos11.491, de 20 de junho de 2007, e 12.512, de 14 de 
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Governo em salvar tais instituições: 

 
Artigo 23 – Fica instituído o Programa de Fortalecimento das 
Entidades Privadas e Filantrópicas e das Entidades sem Fins 
Lucrativos que atuam na área da saúde e que participam de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS. 
Artigo 24 – O  Prosus tem as seguintes finalidades: 
I –garantir o acesso e a qualidade de ações e serviços públicos de 
saúde oferecidos pelo SUS por entidades de saúde privadas 
filantrópicas e entidades de saúde sem fins lucrativos;  
II – viabilizar a manutenção da capacidade e qualidade de 
atendimento das entidades referidas no art. 23; 
III – promover a recuperação de créditos tributários e não tributários 
devidos à União; e 
IV – apoiar a recuperação econômica e financeira das entidades de 
saúde privadas filantrópicas e das entidades de saúde sem fins 
lucrativos. 

 
Esse fato deixou claro que o Governo é incapaz de prover com 

exclusividade todos os serviços de saúde de que necessitam a população. O texto 

trata do auxílio às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, no entanto, não há 

como desconsiderar a importância do papel das empresas privadas nos serviços de 

                                                                                                                                                         
outubro de 2011; dispõe sobre os contratos de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998; autoriza a inclusão de 
despesas acessórias relativas à aquisição de imóvel rural nos financiamentos de que trata a Lei 
Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998; institui o Programa Nacional de Apoio à Captação 
de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa Cisternas; altera a 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto-Lei no167, de 14 de fevereiro de 1967, as Leis 
nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 12.546, 
de 14 de setembro de 2011; autoriza a União a conceder subvenção econômica, referente à safra 
2011/2012, para produtores independentes de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades 
no Estado do Rio de Janeiro; altera a Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; institui o Programa 
de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que 
Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - 
PROSUS; dispõe sobre a utilização pelos Estados, Distrito Federal e Municípios dos registros de 
preços realizados pelo Ministério da Saúde; autoriza a União, por intermédio do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a conceder o uso de bens públicos imobiliários dominicais, 
mediante emissão de Certificado de Direito de Uso de Bem Público Imobiliário - CEDUPI; altera o 
Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe sobre as dívidas originárias de perdas 
constatadas nas armazenagens de produtos vinculados à Política de Garantia de Preços Mínimos - 
PGPM e Estoques Reguladores do Governo Federal, depositados em armazéns de terceiros, 
anteriores a 31 de dezembro de 2011; altera a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002; autoriza o 
Poder Executivo a declarar estado de emergência fitossanitária ou zoossanitária, quando for 
constatada situação epidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença exótica ou 
praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já 
existente; altera a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; dispõe sobre o repasse pelas 
entidades privadas filantrópicas e entidades sem fins lucrativos às suas mantenedoras de recursos 
financeiros recebidos dos entes públicos; altera a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, as Leis nos 10.848, de 15 de março de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 12.096, 
de 24 de novembro de 2009, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 12.087, 
de 11 de novembro de 2009, e 10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 24 out. 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12873.htm>. Acesso em: jun. 2018.  
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saúde prestados à população. 

Com a crise financeira que assolou o país nos últimos anos, aumentada 

pela crise política que se instalou no país, houve uma migração dos usuários de 

planos de saúde particulares, que não conseguiram continuar arcando com os 

custos dos serviços, para o SUS, causando uma sobrecarga a um sistema que já 

era deficiente.  

Cabe ao Governo, da mesma forma que atentou para as necessidades 

das entidades filantrópicas e daquelas sem fins lucrativos, aliadas as suas próprias 

no campo da saúde, dar uma atenção às entidades privadas, a fim que tais serviços 

não se tornem inviáveis a maior parte da população, o que acabará levando o 

sistema de saúde a um caos, da mesma forma como ocorreria com a falência das 

duas primeiras.  

 

3.6 Saúde privada 

 

Se no caso da saúde pública a ideia de que o agente prestador desses 

serviços (o Estado) tem a obrigação de atender às necessidades dos seus usuários 

(cidadãos), no caso dos serviços suplementares isso não fica tão claro diante do 

caráter privado da relação entre as partes contratantes, bem como em razão da 

aparente autonomia de suas vontades, que têm nos contratos de seguros, os 

direitos e deveres das partes, bem como as diretrizes a serem seguidas no momento 

da prestação dos serviços por parte das empresas contratadas.  

Nesses casos, cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

estabelecer os parâmetros dentro dos quais as condições contratuais poderão ser 

negociadas, determinando procedimentos mínimos a serem cobertos e os limites 

dos valores a serem cobrados dos beneficiários, limitando a autonomia de vontade 

das partes contratantes.  

Essa limitação tem um objetivo evidente de evitar um desequilíbrio entre 

as partes, pois, como elucida Carlini116, é uma área muito sensível da vida humana, 

que não pode ser administrada meramente com base em interesses econômicos, 

além do que, o desequilíbrio econômico e informacional entre os agentes que 

formulam os contratos e os aderentes é evidente. 

                                                 
116 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 124-125. 
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A autora faz uma observação extremamente relevante quanto à 

disparidade de condições entre as partes de um contrato de seguro saúde, pois 

mesmo nos casos de contratos coletivos por adesão, onde a contratante pode ser 

uma empresa de grande porte, com grande capacidade financeira, ainda assim 

continua a subsistir a disparidade informacional, eis que, para elaboração de 

contratos de seguro, de qualquer espécie que seja, é necessário um conhecimento 

técnico muito grande nas áreas de Ciências Atuariais, Economia e Finanças.  

Além do mais, trata-se de um setor extremamente complexo, que envolve 

inúmeros procedimentos técnicos específicos, tais como cirurgias, procedimentos 

ambulatoriais e de diagnóstico médico, bem como requer a prestação de serviços de 

terceiros, tais como médicos, clínicas, hospitais, e profissionais da saúde das mais 

diversas especialidades.   

Justamente por se tratar de uma área tão delicada e importante para a 

população, o Poder Público tem a obrigação de regular o setor, fazendo com que os 

contratos sejam elaborados dentro dos limites estabelecidos pela Constituição 

Federal e pela legislação ordinária e especial, neste último caso tendo especial 

importância o Código de Defesa do Consumidor. A atuação estatal na 

regulamentação da atividade privada da saúde suplementar vai ao encontro do 

fenômeno da constitucionalização do direito privado, ou da nova ordem contratual, 

que tem ocorrido nos últimos vinte anos no Brasil. Sobre esse fenômeno, Carlini: 

 
Na verdade, o fenômeno foi muito mais de constitucionalização da 
vida brasileira afastada do universo da validade dos direitos desde o 
início da ditadura militar, em 1964. A construção do Estado de 
Direito, de fato, não poderia ocorrer apenas no âmbito das relações 
do indivíduo como o Estado de vice-versa. Também na área de 
estrito interesse privado, das relações interpessoais como nos 
contratos, por exemplo, a presença do interesse público passou a ser 
marcante e, em especial, com objetivo de garantir o respeito à 
dignidade humana.117 

 
Conclui-se, portanto, que o fato de a saúde suplementar decorrer de uma 

relação privada não implica na impossibilidade de o Poder Público ter o direito, e o 

dever, de imiscuir-se nessa relação com o intuito de salvaguardar um direito 

fundamental, como é o caso do direito à saúde. 

 

                                                 
117 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 125. 
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3.6.1 Breve histórico dos planos suplementares de saúde no Brasil 

  

O surgimento dos planos de saúde no Brasil possui uma ligação 

intrínseca com o desenvolvimento do conceito de seguridade social. A Previdência 

Social no país surgiu no ano de 1923, com a criação da Caixa de Aposentadorias e 

Pensões para as estradas de ferro aqui existentes através da Lei Eloy Chaves 

(Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923), que possuía grande similaridade com 

as atualidades modalidades de autogestão. Tanto isso é verdade, que a caixa de 

aposentadoria e pensão criada pelo Banco do Brasil em 1944 é o plano de saúde 

mais antigo que ainda continua em operação no país. 

Trata-se, portanto, de um conceito introduzido relativamente recente na 

sociedade brasileira, que possui, além do objetivo de mitigar o risco geral das 

despesas de saúde dos seus contratantes, uma outra finalidade que é promover o 

alívio às pressões sobre o Estado com relação à promoção da saúde de sua 

população. Num país como o Brasil, que possui atualmente 5.570 municípios e uma 

população aproximada de 207 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, e 

considerando, ainda, sua extensão territorial de proporções continentais, é fácil 

entender a dificuldade de se manter uma estrutura adequada para prestação dos 

serviços públicos de saúde. 

Desse modo, os planos acessíveis àqueles que dispõem de renda 

adequada, ou de suporte empresarial às atividades laborativas, veio com o propósito de 

permitir uma acessibilidade mais rápida às questões de saúde, reduzindo o ônus 

orçamentário do Estado e minorando gargalos de atendimento aos menos favorecidos. 

 

3.6.2 Lei 9 656/98 - Planos e seguros privados de assistência à saúde 

 

É bem de ver, porém, que os planos de saúde são contratos feitos entre 

partes e que se resumem basicamente a 3 tipos: a) individual e familiar; b) coletivo e 

empresariais; c) coletivo e por adesão, nos termos da RN n. 195, de 14/07/2009118. 

Desta forma, a base contratual pactuada determina a relação de 

                                                 
118 ANS. Resolução Normativa n. 195, de 14 de julho de 2009. Dispõe sobre a classificação e 

características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui 
a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MT
Q1OA=>. Acesso em: jun. 2018. 
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cobertura entre partes, sendo certo que o Estado não se exime, por esse fato, de dar 

suporte adequado, quando em última instância, deixe de haver cobertura pelo plano. 

Por tal razão, existe o controle estatal sobre as operadoras de planos de saúde, 

através da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (Lei 9.961/2000119, 

regulamentada pelo Decreto 3.327/2000120). 

A própria designação generalizada como “suplementar” está a afirmar um 

caráter adicional à obrigação estatal de atender à saúde. 

No âmbito deste trabalho para efeito de delimitação da matéria, vamos 

nos ater à questão derivada da Lei n. 9 656/98121, cujo artigo 10, inciso I, assim 

determina: 

 

Art. 10 – 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 sua 
atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui 
estabelecidas, as seguintes definições:  
I – Plano privado de assistência à saúde: prestação continuada de 
serviços ou cobertura de custos assistenciais e 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. 
 
 
Desse modo, emerge, dentre outros o caráter indeterminado de tempo de 

atendimento e a ausência de limites financeiros na sua operacionalização, cumprida 

as regras contratadas. 

Verificamos que os planos de saúde devem ser autofinanciáveis e terem 

estrutura orçamentária adequada aos serviços que presta, razão pela qual há 

controle de órgão regulador federal (ANS – Agência Nacional de Saúde). 

                                                 
119 BRASIL. Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS e dá outras providências. Brasília, DF. Poder Executivo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9961.htm>. Acesso em: jun. 2018. 

120 Id. Decreto n. 3.327, de 5 de janeiro de 2000. Aprova o Regulamento da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 6 jan. 2000. p. 13. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3327.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

121 Id. Lei Ordinária n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 4 jun. 1998. 
Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 
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Ocorre, porém, que a ineficiência gerencial das operadoras de planos de 

saúde leva, via de regra, aos descumprimentos de suas obrigações, caracterizada de 

modo geral, por negativa de serviços adequados ou de suporte de medicamentos. 

Buscam corrigir ineficiência e abusos mercadológicos em seu processo 

administrativo, obrigando o seu associado a valer-se em caso de urgência, dos 

recursos judiciais para cumprimento de obrigações de fazer, acarretando mora de 

atendimento, com danos físicos, angústia pelo sofrimento das expectativas negadas, 

além da periclitação do direito à vida hígida como dignidade humana. 

 

3.6.3 Reclamações contra operadoras de saúde 

 

No início dos anos 2000 o número de beneficiários de planos de saúde 

individual ou familiar era de aproximadamente 4,7 milhões, e o de beneficiários de 

planos coletivos empresariais era de 6,1 milhões.  

Esse número cresceu de forma ininterrupta até o ano de 2014, para os 

planos individuais e familiares, atingindo a cifra de 9,8 milhões de beneficiários; e até 

2015, para os planos coletivos empresariais, que chegou a 33,3 milhões de 

beneficiários.  

Desde então, começou a haver um declínio contínuo no número de 

beneficiários, sendo que no início do ano de 2017 o número de beneficiários 

declinou para 31,6 milhões de usuários para os planos coletivos empresariais e 9,3 

milhões para os planos individuais e familiares. 

Segundo matéria feita pela Revista Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios, essa queda se deve, sobretudo, à recessão e ao aumento do desemprego 

nos últimos anos.122 Apesar da queda no número de beneficiários, aponta a matéria 

que a receita das empresas operadoras de planos de saúde cresceu 12%, e o lucro 

líquido aumentou 66%, segundo dados fornecidos pela ANS. 

O aumento no lucro teria ocorrido em razão dos reajustes praticados 

pelas operadoras, sendo que em 80% dos planos coletivos houve um aumento 

médio de 40%, e de 13,55% para os planos individuais. Para a ANS, a tendência é 

que os planos de saúde acabem se tornando um serviço prestado à elite.   

                                                 
122 AGÊNCIA GLOBO. Operadoras de plano de saúde ampliam receita, apesar da perda de clientes. 

Pequenos e Grande Negócios, Rio de Janeiro, 3 jul. 2017. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/07/operadoras-de-plano-de-saude-ampliam-
receita-apesar-de-perda-de-clientes.html>. Acesso em: 24 de out. 2017. 
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Os consumidores também estão se vendo diante de um grave problema, 

eis que os planos de saúde individuais, que possuem reajuste fixado pela ANS, 

estão deixando de ser comercializados pelas operadoras, que passaram a oferecer 

tão somente planos coletivos por adesão, cujo reajuste é negociado livremente entre 

as operadoras e as empresas ou associações contratantes dos seus serviços.  

No final, as operadoras aumentar o valor das mensalidades, induzindo os 

beneficiários dos planos individuais a deixarem seus planos, tendo de recorrer a 

planos coletivos, quando isso lhes é possível, ou tendo de recorrer ao sistema 

público de saúde, gerando maior despesas ao Estado.  

Se nesta época de crise, as operadoras de planos de saúde estão tendo 

uma grande margem de lucratividade, é evidente que os custos estão sendo 

repassados para os consumidores, que estão se vendo prejudicados por uma 

legislação incapaz de conter a ganância das operadoras, cujo serviço também 

possui um caráter suplementar dos serviços públicos de saúde. 

Apesar do aumento significativo no número de beneficiários nos últimos 

17 anos e da lucratividade das operadoras de planos de saúde, inclusive durante a 

presente crise econômica que assola o país, com exceção das operadoras de 

pequeno porte, as de médio e grande porte tiveram um aumento significativo no 

número de reclamações junto à ANS de 2014 até o presente: 

 
 
Gráfico 1 - Evolução do índice médio de reclamações das 
Operadoras de Saúde de Grande Porte (março/13 – fevereiro/15) 

 
Fonte: ANS. Índice de reclamações. Brasília, DF, 2015.  Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/portal/site_novo/informacoes_avaliacoes_op
er/indice_reclamacao.asp>. Acesso em: 17 out. 2017. 
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Gráfico 2 – Evolução do índice médio de reclamações das 
Operadoras de Saúde de Médio Porte (março/13 – fevereiro/15) 

 
Fonte: ANS. Índice de reclamações. Brasília, DF, 2015.  Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/portal/site_novo/informacoes_avaliacoes_o
per/indice_reclamacao.asp>. Acesso em: 17 out. 2017. 

 

 

Gráfico 3 – Evolução do índice médio de reclamações das Operadoras 
de Saúde de Pequeno Porte (março/13 – fevereiro/15) 

 
Fonte: ANS. Índice de reclamações. Brasília, DF, 2015.  Disponível em: 

<http://www.ans.gov.br/portal/site_novo/informacoes_avaliacoes_o
per/indice_reclamacao.asp>. Acesso em: 17 out. 2017. 

 

No Estado de São Paulo, região mais populosa do Brasil, houve uma 

explosão no número de ações judiciais contra as operadoras de planos de saúde. 

Segundo uma pesquisa coordenada por Mário Scheffer, professor da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), vice-presidente da Associação 

Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), em 2011, o total de 

ações contra operadoras de planos e seguro saúde na primeira instância somava 
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2.602. Em 2016, esse quantitativo aumentou 631%, saltando para 19.025.123  

O aumento nas reclamações e ações judiciais indica uma má qualidade 

na prestação dos serviços contratados, sendo que as principais reclamações 

envolvem a negativa da cobertura de tratamentos médico hospitalares de urgência. 

Diante das lacunas legais, da inércia do legislador e dos órgãos públicos 

que cujo principal objetivo é a proteção ao consumidor, cabe ao Judiciário a tarefa 

de pacificar esse desequilíbrio, utilizando todos os meios disponíveis à tutela dos 

direitos dos consumidores, a fim de garantir que o direito à saúde não seja reduzido 

a um mero interesse comercial.  

Diante das peculiaridades envolvidas nos litígios que tratam do direito à 

saúde, quer seja no plano público ou no privado, principalmente em situações de 

grande urgência, as ferramentas processuais criadas para dar eficácia às ordens 

judiciais, como as astreintes, ganham destacada importância, e devem ser utilizadas 

não só para promover a autoridade das decisões, bem como para se evitar lesões 

irreparáveis aos direitos dos cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 ABRASCO. Estudo aponta crescimento explosivo da judicialização da saúde suplementar 

no estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 7 fev. 2017.  Disponível em: 
<https://www.abrasco.org.br/site/noticias/judicializacao-sao-paulo-mario-scheffer-planos-de-
saude/25478/>. Acesso em: 18 out. 2017. 
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CAPÍTULO 4 A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

 

4.1 Discricionariedade da Administração Pública 

 

Segundo Meirelles, “[...] os fins da administração pública resumem-se 

num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada.”1 A administração 

pública não existe como um fim em si mesma, ela só existe para o fim determinado 

de promover o bem-estar social da coletividade que a criou. 

Assim como a figura do Estado não existe sem um dos seus elementos 

essenciais que é o seu povo, a administração pública também não existe sem a 

sociedade que a criou e para quem são dirigidos os seus recursos e atos. 

Prossegue o doutrinador esclarecendo que ao desempenhar os encargos 

administrativos, o agente público deve ter em mente o fim precípuo de praticar a 

atividade que lhe foi legalmente imposta pelo ordenamento jurídico, não tendo a 

discricionariedade de renunciar a qualquer parcela dos poderes e prerrogativas que 

lhe são conferidos, pois estes não lhe foram conferidos para seu uso pessoal, mas 

sim para o benefício da comunidade administrada.2 

Princípio, de acordo com a própria origem da palavra, é tudo aquilo dá 

gera, que inicia e é a causa próxima de alguma coisa. É a base, a semente, de onde 

as demais coisas surgem e se desenvolvem. 

Vicente Grecco Filho define os princípios, da seguinte maneira: 
 

Princípios são proposições de caráter geral que informam 
determinado ramo do conhecimento. Segundo a extensão de sua 
aplicabilidade, podem ser omnivalentes, quando informam toda uma 
ciência; plurivalentes, quando informam vários ramos da mesma 
ciência; monovalentes, quando atuam em um ramo de determinada 
ciência. Segundo o modo de atuação, podem ser deontológicos ou 
epistemológicos: são deontológicos quando atuam diretamente sobre 
a realidade, deles se extraindo consequências práticas interpretativas 
ou integrativas.3  

 
Para que o administrador público possa exercer a sua atividade de forma 

adequada, deve atentar para as diretrizes traçadas pelos princípios básicos da 

administração pública, quais sejam: a razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo, 2014. p. 88. 
2 Ibid., p. 89. 
3 GRECCO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 

2. p. 88. 
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legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, e supremacia do 

interesse público.4 O artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88 cita 

expressamente cinco desses princípios, sendo que os demais decorrem do nosso 

regime político, tendo sido textualmente enumerados pelo artigo 2º, da Lei n. 

9.784/99.5 

Não há dificuldade alguma em entender que a observância desses 

princípios por parte do administrador público não só é louvável, como decorre de 

uma obrigação legal, sendo que qualquer desvio nesse sentido acarretará uma 

possível anulação do ato inidôneo, bem como a responsabilização do responsável 

por sua prática. 

Embora tenha a Administração Pública poder discricionário6, tal 

discricionariedade deve, obrigatoriamente, decorrer da própria lei. Caso o 

administrador se depare com uma situação em que não haja previsão legal 

específica, ou em que ela seja dúbia, deverá fazer a sua interpretação com o 

emprego dos princípios. 

O sistema administrativo público brasileiro é essencialmente burocrático, 

possuindo procedimentos inicialmente destinados à manutenção do controle sobre 

os atos administrativos, e que objetivam a salvaguarda dos interesses públicos. Com 

o passar do tempo, o termo “burocracia” ganhou um significado pejorativo de coisa 

ineficiente com poucos resultados práticos efetivos. Afastado tal entendimento, a 

burocracia deve ser analisada de acordo com Weber, para quem o processo 

administrativo é a busca racional dos interesses, especificados nas ordenações da 

associação, dentro dos limites estabelecidos pelos preceitos legais e segundo 

princípios suscetíveis de formulação geral, aprovados pelas ordenações da 

associação ou, pelo menos, não desaprovados por elas.7  

Excetuando-se os casos dolosos de improbidade administrativa, onde o 

agente público pratica o ato lesivo com plena ciência de sua ilegalidade, assumindo 

                                                 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...] 

5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
p. 89. 

6 Ibid., p. 132: “Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou 
implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo.” 

7 WEBER, Max. The essentials of burocratic organizations: an ideal-type construction. In: MERTON, 
Robert K. et al. Reader in bureaucracy. Glencoe: Free Pres, 1963. p. 18-27. 
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o risco decorrente dele para obtenção de uma vantagem indevida, é possível notar 

uma preocupação dos agentes públicos em adotar interpretações muito liberais das 

normais, pelo temor de responder por desvios de finalidade ou abusos. Com isso, 

atos administrativos praticados através de uma interpretação menos dogmática e 

mais consentâneos com questões de fundo social tendem a ser exceções, ficando a 

cargo do Judiciário a palavra final sobre o direito em disputa, ocorrendo, nesse caso, 

o que Eduardo Braga Rocha denomina como justiciabilidade do direito fundamental 

à saúde.8   

 

4.2 A separação dos Poderes 

 

Na antiguidade, Aristóteles deu início à ideia da separação dos poderes, 

afirmando que todo governo era composto de três Poderes. Um deliberava sobre 

assuntos de Estado, tais como declarações de guerra, elaboração de leis, dentre 

outros, outro que compreendia as demais funções públicas que se faziam 

necessárias para a ação do Estado, tais como a administração de rendas pública, 

manutenção do exército, etc., enquanto um terceiro tinha por função exercer a 

jurisdição, o que era feita por juízes e tribunais.9  

No século XVII, Johan Locke desenvolveu a ideia de Aristóteles, 

afirmando ser necessária uma separação entre os Poderes Executivo e Legislativo, 

anotando que tais Poderes não poderiam ser compostos pelos mesmos membros. 

Não havia menção, em seu trabalho, ao Poder Judiciário, o qual estaria incluído no 

Executivo. 

No século seguinte, Montesquieu propôs uma nova forma de separação 

dos Poderes como forma de oposição à monarquia absoluta, defendendo ser 

necessária a partição dos Poderes nas três partes conhecidas e utilizadas até hoje 

por diversos países democráticos: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim 

como Locke, Montesquieu entendia que essa divisão era necessária, pois serviria de 

instrumento contra o cometimento de abusos por parte de seus membros e serviria 

como um sistema de freios e contrapesos entre os Poderes.10 

                                                 
8 ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São 

Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 187. 
9  ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fones, 1991. p. 93-127. 
10 MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina 

Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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Por fim, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, restou consagrou universalmente o Princípio da Separação dos 

Poderes.11 Como bem aponta Rocha, naquela época de liberalismo, o foco das 

atenções era o Legislativo, já que era através do ordenamento jurídico que o poder 

estatal seria contido, sendo o Judiciário um mero “porta-voz da lei”, cabendo-lhe 

apenas a tarefa de contextualizar as leis, sendo totalmente alheio à realidade 

social.12 

No Brasil, o Princípio da Separação dos Poderes está consagrado no 

artigo 2º, da Constituição Federal de 198813, cujo conceito, segundo José Afonso da 

Silva14, não deve ser confundido com distinção de funções dos poderes. A distinção 

de funções seria mera especialização de tarefas governamentais à vista de sua 

natureza, sem considerar os órgãos que a exercem. Já a primeira (Separação de 

Poderes) seria a divisão de forma especializada segundo as funções 

governamentais legislativa, executiva ou jurisdicional, a órgãos diferentes que 

possuem os nomes de suas funções.  

Uma importante observação é feita pelo doutrinador, esclarecendo que a 

rigidez que havia nos primórdios do nascimento da ideia de separação de poderes 

está hoje sendo mitigada em razão da pluralidade de atividades do Estado 

contemporâneo, que acaba verificando uma verdadeira “colaboração de poderes”, o 

que Silva chama de “[...] técnicas de independência orgânica e harmônica dos 

poderes.”15  

Não se vê, portanto, um sistema de tripartição de Poderes com uma 

divisão absoluta, sem nenhuma espécie de cooperação ou interação entre eles. 

Fosse assim, é certo que não haveria como falar em pesos e contrapesos para 

garantia de um Estado Democrático de Direito, já que cada Poder agiria de acordo 

com os próprios interesses de seus agentes, tirando qualquer possibilidade de 

intervenção externa capaz de regular e interferir em caso de excessos praticados 

                                                 
11 Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão: “Art. 16. A sociedade em que não 

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

12 ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São 
Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 141. 

13 Art. 2º: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário 

14 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. nos termos 
da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.08.2005). São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 108. 

15 Ibid., p. 109. 
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por seus membros. 

A harmonia entre esses poderes, para Silva, é permeada de diversas 

facetas, sendo a primeira delas as normas de cortesia no trato recíproco e no 

respeito às prerrogativas e faculdades a que mutualmente todos têm direito, porém, 

destaca o constitucionalista, nem a divisão de funções entre os órgãos do poder 

nem a sua independência são absolutas, já que é possível haver interferências 

destinadas a se estabelecer o sistema de freios e contrapesos, cujo fim precípuo é a 

realização do bem-estar social.16 

Evidente, portanto, que sempre que houver uma ingerência praticada por 

qualquer um dos Poderes, não é só um direito, mas também um dever, que os 

demais possam atuar, dentro dos seus limites legais e atribuições constitucionais, de 

forma a recompor a estabilidade que deve permear um Estado Democrático de 

Direito. 

É dentro desse contexto que o Poder Judiciário deixa de ser mero 

intérprete da norma jurídica, neutro e alheio à realidade social, e assume o encargo 

de exercer o controle judicial de constitucionalidade das leis de forma mais ativa, 

controlando as ações e omissões dos demais Poderes, a fim de assegurar os 

direitos fundamentais, proteger o sistema democrático e promover a cidadania. 

A preocupação de nosso Tribunal Constitucional nesse sentido, fica clara 

nesse trecho do voto da Ministra Carmem Lúcia: 

 

Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição 
e que devem servir de orientação para a correta interpretação e 
aplicação das normas constitucionais e apreciação da subsunção, ou 
não, da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra, ainda que 
brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a 
explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 
[...]. Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as 
políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à 
justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles 
valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos [...]. E, referindo-se, expressamente, ao 
Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, escolia José Afonso 
da Silva que "O Estado Democrático de Direito destina-se a 
assegurar o exercício de determinados valores supremos. 
‘Assegurar’, tem, no contexto, função de garantia dogmático-
constitucional; não, porém, de garantia dos valores abstratamente 
considerados, mas do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, 

                                                 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. nos termos 

da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.08.2005). São Paulo: 
Malheiros, 2005.  p. 110. 
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função pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, tem o 
efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da 
efetiva realização dos ditos valores em direção (função diretiva) de 
destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores 
conteúdo específico" [...]. Na esteira destes valores supremos 
explicitados no Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 é que 
se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da 
solidariedade. (STF. Tribunal Pleno. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ADI n. 2.649, Min. Rel. Carmem Lúcia, Brasília, 
j. 08.10.2008).  

 

Uma das importantes características da Ciência do Direito é sua 

permanente mutação para acompanhar as mudanças sociais. O Direito não existe 

por si só, mas depende da existência de interesses a serem tutelados, que variam 

com o passar do tempo. Para o doutrinador Luis Roberto Barroso: 

 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda 
inacabado de reflexões acerca do direito, sua função social e sua 
interpretação. O pós-positivismo é a designação provisória e 
genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das 
relações entre os valores, princípios e regras, aspectos da chamada 
nova hermenêutica constitucional e a teoria dos direitos 
fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade humana. A 
valorização dos princípios, sua incorporação explícita ou implícita, 
pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica 
de sua normatividade fazem parte desse ambiente de reaproximação 
entre direito e ética.  
Gradativamente, diversas formulações antes dispersas ganham 
unidade e consistência, ao mesmo tempo em que se desenvolve o 
esforço teórico que procura transformar o avanço filosófico em 
instrumental técnico-jurídico aplicável aos problemas concretos. O 
discurso acerca dos princípios, da supremacia dos direitos 
fundamentais e do reencontro da ética – ao qual, no Brasil, se deve 
agregar o da transformação social e o da emancipação – deve ter 
repercussão sobre o ofício dos juízes, advogados e promotores, 
sobre a atuação do poder público em geral e sobre a vida das 
pessoas. Trata-se de transpor a fronteira da reflexão filosófica, 
ingressar na dogmática jurídica e na prática jurisprudencial e, indo 
mais além, produzir efeitos positivos sobre a realidade.17 

 

Nos últimos anos tem ocorrido o aumento das críticas contra o que se 

denomina judicialização das políticas públicas, com acusações de que o Judiciário 

estaria usurpando suas funções e atuando em esferas que estariam adstritas aos dois 

                                                 
17 BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história: a nova interpretação 

constitucional. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 276-278. 
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outros Poderes, atuando como Poder legislador positivo, desequilibrando a harmonia 

que deveria manter com os outros dois Poderes, o Executivo e o Legislativo.  

Para Siqueira, a preconizada separação, independência e harmonia entre 

os Poderes não podem servir de impedimento para a efetivação dos direitos 

fundamentais estabelecidos em nossa Carta Magna. Na realidade, a atuação do 

Judiciário em prol da garantia dos direitos fundamentais é um mecanismo da própria 

democracia. 18 

Esclarece o doutrinador, que nesses casos, a alegação de que a atuação 

do Judiciário como legislador positivo feriria o princípio da separação dos Poderes 

estaria vencido, pois essa atuação não só pode, como deve ocorrer sempre que 

necessário, de forma a garantir efetividade às normas constitucionais de 

competência do Poder Executivo que não estão sendo efetivadas.19  

Os magistrados não podem atuar como meros interpretes da norma legal, 

como se fossem autômatos sem capacidade de distinção entre os conceitos de 

norma e justiça. Entre o momento da criação da norma jurídica e a sua aplicação há 

um lapso temporal que deve ser observado pelo julgador, que deve ser capaz de 

promover a justiça. Nesse sentido, aponta Dallari: 

 
Assim é que, partindo da interpretação exclusivamente literal das 
leis, no momento de sua aprovação, os juízes da Suprema Corte 
Americana reconheceram a necessidade de levar em conta a 
atualização do sentido das palavras. 
Mais adiante, admitiram que, para aplicação justa das leis, era 
indispensável considerar também as circunstâncias históricas, 
podendo haver grande diferença entre o momento da elaboração da 
lei e o de sua aplicação. Já no século vinte, sob impacto dos intensos 
movimentos sociais que marcaram a década de sessenta e 
produziram alguns efeitos verdadeiramente revolucionários, foi 
reconhecida a necessidade d considerar os valores sociais e os 
efeitos da aplicação das leis obre os indivíduos, os grupos sociais ou 
todo um povo, para que haja aplicação justa.20 

  

E como bem nos lembra Dallari sobre o poder de interpretação dos juízes, 

citando Francis Bacon em seu ensaio Da magistratura: “Os juízes devem sempre 

lembra-se de que seu ofício é jus dicere e não jus dare, interpretar a lei, não fazer a 

lei, ou dar a lei.” Porém, conclui o doutrinador, complementando Bacon: “O juiz não é 

                                                 
18 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. Tutela coletiva do direito à saúde. Franca: Lemos & Cruz, 2011. p. 266. 
19 Ibid., p. 266-267. 
20 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 96. 
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legislador, como também não é um autômato, um aplicador cego da lei, proibido de 

interpretá-la.”21 

Na realidade, com o advento do Estado Democrático de Direito, no qual 

deve ser destacada a primazia dos direitos democráticos e dos direitos 

fundamentais, houve um aumento do papel do Judiciário no exercício do controle 

das ações e omissões dos demais Poderes.  

Em brilhando voto do Ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal já 

assentou seu posicionamento quanto à possibilidade de proferir decisões em 

situações onde ocorre clara inércia dos demais Poderes, sem que isso fira a 

harmonia da tripartição dos Poderes, como se pode extrair dos trechos a seguir: 

 

40. O poder Judiciário, no mandado de injunção, produz norma. 
Interpreta o direito, na sua totalidade, para produzir a norma de 
decisão aplicável à omissão. É inevitável, porém, no caso, seja essa 
norma tomada como texto normativo que se incorpora ao 
ordenamento jurídico, a ser interpretado/aplicado. Dá-se, aqui, algo 
semelhante o que se há de passar com a súmula vinculante, que, 
editada, atuará como texto normativo a ser interpretado/aplicado.  
41. Ademais, não há que falar em agressão à “separação dos 
poderes”, mesmo porque é a Constituição que institui o mandado de 
injunção e não existe uma assim chamada “separação dos poderes” 
provinda do direito natural. Ela existe, na Constituição do Brasil, tal 
como nela definida, nada mais. No Brasil vale, em matéria de 
independência e harmonia entre os poderes e de “separação dos 
poderes”, o que está escrito na Constituição, não esta ou aquela 
doutrina em geral mal digerida por quem não leu Montesquieu no 
original. (STF. Min. Rel. Eros Grau. Acórdão em Mandado de 
Injunção n. 712/PA. Publicado no DJe n. 206, de 31. 10.2008, Vol. 
023339-03, pp. 384-628). 

 

O magistrado destaca, ainda, no mesmo voto, a importância da 

participação do Judiciário na promoção dos direitos e garantias constitucionais, 

nesses casos de omissão: 

 

26. Salvo a hipótese de – como observei anteriormente, lembrando 
FERNANDO PESSOA – transformarmos a Constituição em papel 
“pintado com tinta” e aplica-la em “uma coisa em que está indistinta a 
distinção entre nada e coisa nenhuma”, constitui poder-dever deste 
Tribunal a formação supletiva, no caso, da norma regulamentadora 
faltante. (STF. Min. Rel. Eros Grau. Acórdão em Mandado de 
Injunção n. 712/PA. Publicado no DJe n. 206, de 31. 10.2008, Vol. 
023339-03, pp. 384-628). 
 

                                                 
21  DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 88. 
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Como bem se vê, a própria Constituição Federal de 88, verificando a 

possibilidade de haver omissão do poder público na efetivação das normas 

constitucionais, criou institutos para afastar essa inércia do Estado, garantindo a 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, tais como o mandado de injunção 

e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.  

Apontando a legitimidade do Poder Judiciário de interferir nos casos de 

omissão dos demais Poderes, Rocha preleciona: 

 

É certo que o Legislativo e o Executivo detêm a função ordinária de 
formular e de implementar políticas públicas que satisfaçam o direito 
fundamental social à saúde; contudo, quando esses poderes políticos 
se omitem ou são deficientes na consecução dessas políticas públicas, 
não há que se impedir uma intervenção legítima do Poder Judiciário, 
que não deve ser um mero espectador do processo de transformação 
social, mas sim corresponsável na realização de políticas públicas.22 
 
 

 No caso do direito à saúde, que é um direito fundamental, a 

participação do Judiciário para sua efetivação, principalmente nos casos em que 

está ocorrendo uma omissão por parte dos demais Poderes, deve ser aceita e 

exigida, não podendo a separação de Poderes nem o poder discricionário do Poder 

Executivo servirem de base para o afastamento de tal direito, nem de justificativa 

para o impedimento de atuação do Poder Judiciário. 

 

4.3 A reserva do possível 

 

Um dos principais direitos fundamentais sociais, o da saúde, é tratado em 

nossa Carta Magna no Título VIII, que cuida da ordem social. No artigo 196, do 

referido dispositivo legal, está estampada a universalidade do direito à saúde, bem 

como o dever do Estado em provê-la a todos os cidadãos.23  

Esse dever do Estado deve ser materializado através de programas 

destinados à promoção de políticas sociais e econômicas que visem a redução do 

risco de doenças e de outros agravos, bem como que promovam o acesso universal 

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

                                                 
22 ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São 

Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 144. (grifo do autor). 
23 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. 
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Para que tais objetivos sejam atingidos, o Poder Público necessita de 

recursos financeiros, sem os quais não é possível materializar as políticas públicas, 

que necessitam de espaços físicos, pessoal, equipamentos e materiais.   

Sendo os recursos financeiros do Estado limitados, cabe aos 

administradores públicos promoverem a melhor destinação que puderem, desses 

recursos, de modo a obter os melhores resultados possíveis, o que deve ser feito 

através de estudos e planejamentos adequados. Apesar de haver uma grande 

preocupação nesse sentido, inclusive com a elaboração de normas jurídicas 

destinadas a promover o controle dos gastos públicos, como é o caso da Lei de 

Responsabilidade Fiscal24, a malversação do dinheiro público e a arrecadação 

deficientes aumentam ainda mais a ineficiência dos Poder Público na consecução 

das políticas sociais, o que significa deixar de dar efetividade aos direitos e garantias 

constitucionalmente garantidos, dentre eles, o da saúde.  

Sobre a discricionariedade do Poder Público, leciona Eduardo Braga 

Rocha: 

 
Há discricionariedade quando o administrador tem a liberdade de 
proceder a uma apreciação subjetiva diante das circunstâncias 
concretas do caso, e, mediante critérios de conveniência e 
oportunidade (mérito administrativo), decidir se e quando vai praticar o 
ato administrativo (faculdade de agir ou não agir), ou escolher 
determinado comportamento dentre as opções previstas na lei, ou 
quando a lei não definir a opções possíveis para conformar o 
conteúdo, escolher um conduta dentre as diversas que poderiam se 
enquadrar ao caso.25 

 

 Uma vez que aos direitos e garantias fundamentais necessários à vida de 

qualquer cidadão foi concedido o status de cláusula pétrea, passaram a ser 

passíveis de serem exigidos do Poder Público, que tem a obrigação de lhes dar 

efetividade. 

Ocorre que, havendo insuficiência de recursos financeiros, não raro o 

Poder Executivo deixa de cumprir com sua obrigação, deixando faltar condições 

consideradas mínimas para subsistência dos cidadãos, tais como moradia, saúde, 

                                                 
24 BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2009. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 4 maio 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em: 4 out. 2017. 

25  ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. São 
Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 151. 
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alimentação, educação, dentre outros, sendo que o argumento mais comumente 

utilizado para justificar tal inércia é a falta de recursos e o poder discricionário da 

Administração, de alocar os recursos disponíveis para as áreas que entende ser 

mais úteis à sociedade, como se cada indivíduo não fizesse parte desse corpo 

maior. 

Essa ausência de condições financeiras levou à construção dogmática da 

“reserva do possível”, que teve origem num caso julgado pelo Tribunal 

Constitucional Federal Alemão, no ano de 1972, envolvendo regulamentações de 

admissão para o Curso de Medicina nas Universidades de Hamburgo e da Baviera.  

 
A Universidade de Hamburgo estabeleceu regulamentação prevendo 
que as vagas disponíveis deveriam ser distribuídas na proporção de 
60%, segundo o currículo do candidato (em que se analisaria 
especialmente a nota média aferida no curso secundário), e 40% 
segundo o ano do nascimento (dando-se prioridade aos que 
tivessem prestado serviço militar ou serviço civil), podendo haver a 
reserva de vaga para casos especiais. Já a Universidade da Baviera 
estabeleceu regulamentação admitindo a possibilidade de haver 
limitação de vagas, caso fosse necessário à manutenção do 
funcionamento regular do curso, diante da capacidade das 
instalações da Universidade.  
Contudo, estas regulamentações foram objeto de discussão judicial, 
tendo o referido Tribunal Constitucional decidido, no que tange à 
Hamburgo, que cabe ao legislador – e não às universidades – tomar 
as decisões necessárias sobre os requisitos de determinação de 
limitações absolutas de admissão, bem como sobre os critérios de 
escolha aplicáveis, e em relação à Baviera, o Tribunal Constitucional 
expões o que os direitos sociais prestacionais se encontram sob a 
reserva do possível, cabendo ao indivíduo exigir da coletividade 
apenas prestações razoáveis, sendo constitucional a limitação de 
vagas, desde que tenha havido a utilização exaustiva dos recursos 
públicos existentes para o ensino.26 

 

Verifica-se, portanto, que a ausência do atendimento de determinado 

direito social acabou sendo condicionada à capacidade financeira do Poder Público, 

sendo que essa teoria passou a ser amplamente utilizada pelos agentes 

governamentais para justificar a impossibilidade de atender a determinadas 

exigências da população.  

Dada a complexidade dos elementos que envolvem a aplicação do 

conceito da reserva do possível, que vão muito além da simples ausência de 

                                                 
26 MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal  

Alemão. Tradução de Beatriz Hennig et al. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2005. p. 656-
667 apud ROCHA, Eduardo Braga. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde no Brasil. 
São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 1163. 
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recursos materiais do Poder Público, a questão pode melhor analisada sob a ótica 

do Direito Atuarial.  

Angélica Carlini aponta a existência de um grande temor por parte da 

população e dos juristas com relação à utilização indiscriminada do conceito de 

reserva do possível para justificar a inércia do Estado, por meio de seus agentes 

públicos, para ocultar a má administração dos recursos, inclusive com a realização 

de práticas ilegais e escusas, o que tem se mostrado uma grande realidade diante 

dos recentes casos de corrupção envolvendo membros do alto escalão do 

Governo.27 

Se por um lado, a Administração Pública possui poder discricionário na 

gerência de seus recursos, por outro o Poder Judiciário tem o poder-dever de 

interferir sempre que verificar lesões aos direitos e garantias previstos em nossa 

Carta Magna.  

Não há como fazer uma interpretação universal e extensiva da teoria da 

reserva do possível, de forma a excluir toda e qualquer obrigação de prestar 

serviços aos cidadãos apenas com base nesse critério eminentemente monetário. 

Contrapondo-se a essa teoria, visando dar maior guarida aos direitos e 

garantia sociais conquistados com muita luta ao longo de séculos, surge a teoria da 

“garantia do mínimo social” ou “mínimo existencial” com o objetivo primordial de 

garantir o respeito à dignidade humana. Sobre o tema, preleciona Canotilho: 

 
 

Para atenuar esta desoladora conclusão adiante-se, por vezes, que a 
única vinculação razoável e possível do Estado em sede de direitos 
sociais se reconduz à garantia do mínimo social. Segundo alguns 
autores, porém, esta garantia do mínimo social resulta já do dever 
indeclinável dos poderes públicos de garantir a dignidade da pessoa 
humana e não qualquer densificação jurídico-constitucional.28  

 
 

4.4 Tutela jurisdicional do direito à saúde 
 

A saúde é elemento essencial do desenvolvimento da vida, desse modo 

sua gestão social e individual constitui fator básico à garantia da dignidade humana, 

festejada em manifestações internacionais como direito do homem. 

                                                 
27 CARLINI, Angélica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. p. 122. 
28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. 

Coimbra: Almedina, 2002. p. 481. (grifo nosso) 
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Ao elevar a saúde como um direito social fundamental, 

constitucionalmente garantido, o Estado assumiu a obrigação de formular políticas 

públicas sociais direcionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Materializando essa obrigação de cuidar da saúde dos cidadãos, a 

Constituição estabelece que caberá a todos os entes federativos (União, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal), promover o cuidado da saúde29, criando, na 

realidade, uma obrigação de fazer dos órgãos federativos.   

Tal artigo, portanto, estabelece a solidariedade das pessoas jurídicas de 

direito público, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, na promoção das 

políticas de saúde pública. 

Bem é de ver que a Lei 8080/90, que criou o Sistema único de Saúde, 

integrou tais órgãos, impondo-lhes o dever jurídico de assistência à saúde, em 

sentido amplo. 

Embora seja um direito constitucionalmente garantido, não raro tal direito 

é desrespeitado, ficando os cidadãos sem o tratamento adequado para seus males 

de saúde por falta de hospitais, pessoal especializado, materiais e recursos 

financeiros para garantir um tratamento de saúde digno.  

Toda lesão ou ameaça ao direito terá necessário e prestimoso 

acolhimento do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal. Portanto, independente de condicionante, estão garantidos os 

meios eficazes de se fazer valer o direito a saúde e à vida de modo universal na 

sociedade brasileira, no âmbito das entidades federativas, perante os próprios entes 

públicos ou particulares. 

Mariana Filchtiner Figueiredo, tratando das dificuldades em se definir o 

objeto da tutela jurisdicional da saúde, esclarece: 

 
Por mais superficial que se possa constituir, qualquer investigação 
em torno do direito à saúde é bastante para afirmar a complexidade e 
a diversidade de ações e prestações que compõem o conteúdo 
desse direito fundamental. Nesse sentido, a doutrina parece 
convergir quanto aos aspectos curativo, preventivo e promocional da 
saúde, interpretando os textos jurídicos dentro desse 

enquadramento.30  

                                                 
29 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II 

– cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;[...].” 

30  FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: Parâmetros para sua eficácia e 
efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. p. 81. 
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A definição do que se entender por saúde e quais são os aspectos a ela 

relacionados que devem ser objeto da tutela jurisdicional não é coisa tão simples, 

tendo questões de alta indagação que deverão ser objeto de detida análise por 

nossas mais altas Cortes de Justiça.   

Exemplo disso foi o histórico julgamento da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF), n. 54, que tratou do aborto de anencéfalos, 

ocorrido em abril de 2012, no Supremo Tribunal Federal. A questão colocada em 

pauta era se as grávidas de fetos anencéfalos poderiam optar por interromper a 

gestação com assistência médica ou não, e se isso constituiria crime de aborto 

(STF. ADPF 54. Min. Relator Marco Aurélio Mello. j. 12.04.2012). 

Após memorável voto do ministro Marco Aurélio Mello, 8 dos ministros 

votaram pela inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção 

deste tipo de gravidez é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, 

do Código Penal, logo, ficando autorizada a conduta. 

De acordo com a decisão, o feto sem cérebro, mesmo que biologicamente 

vivo, é juridicamente morto, não gozando de proteção jurídica e, principalmente, de 

proteção jurídico-penal. Segundo o Relator, a interrupção da gestação de feto 

anencefálico não configura crime contra a vida, logo, revela-se conduta atípica. E 

continua, o magistrado: 

 
No ponto, são extremamente pertinentes as palavras de Padre 
Antônio Vieira com as quais iniciei este voto. O tempo e as coisas 
não param. Os avanços alcançados pela sociedade são 
progressivos. Inconcebível, no campo do pensar, é a estagnação. 
Inconcebível é o misoneísmo. (STF. ADPF 54. Min. Relator Marco 
Aurélio Mello. j. 12.04.2012). 

 

No fim, os argumentos apresentados pela autora da ação, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CTNS), foram acolhidos pela 

maioria daquela Corte Superior de Justiça, como bem se vê do trecho colhido do 

acórdão, o princípio da dignidade da pessoa humana, o seu direito de liberdade, 

legalidade e o seu direito à saúde da mulher:  

 

Para a Autora a impossibilidade de se permitir à gestante a liberdade 
de decidir pela interrupção, ou não, da gravidez de feto anencéfalo 
vulneraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade e da legalidade (arts. 12, inc. I, e 52, inc. II, da Constituição 
da República), além de afrontar a sua autonomia da vontade e o seu 
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direito à saúde, também constitucionalmente assegurados pelos arts. 
6° e 196. [...]. 

 

Uma questão que se iniciou com a discussão de um caso clínico, sofreu 

uma ampla discussão de cunho religioso, moral, criminal e médico, tendo o v. 

acórdão 433 páginas. Como bem se vê, em pleno século XXI, questões de ordem 

espiritual continuam determinando os rumos da sociedade, ainda que de forma 

indireta, tornando, dando um feitio extremamente complexo e metafísico às questões 

de saúde. 

Mais recentemente, ainda, também tratando da questão do aborto, 

entendeu nossa Corte Suprema de Justiça que o aborto voluntário até o terceiro mês 

de gestação não constitui ilícito penal (STF. HC n. 124.306/RJ. Min. Rel. Marco 

Aurélio Mello, j. 29.11.2016). De acordo com o voto do Ministro Barroso, a 

criminalização de atos como o julgado, ferem diversos direitos fundamentais, dentre 

eles, os sexuais e reprodutivos da mulher. Do seu voto, extraem-se os seguintes 

apontamentos sobre a liberdade da mulher: 

 
[...] (a mulher) não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma 
gestação indesejada. 
[...] (a mulher) que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, 
os efeitos da gravidez. (STF. HC n. 124.306/RJ. Min. Rel. Marco 
Aurélio Mello, j. 29.11.2016). 

  
Fica claro na decisão, que há um nítido objetivo de se efetivar e garantir 

os direitos fundamentais, o que é feito, não apenas considerando fatores materiais, 

como questões mais sutis, como o psiquismo do indivíduo. 

De acordo com o conceito de saúde dado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o cerne desse conceito está além da ausência de enfermidades e 

está relacionado diretamente com a “[...] obtenção do estado de completo bem-estar 

físico mental e social”. Com isso, a OMS teria retomado a ideia de qualidade de vida 

como sendo “uma saúde efetivamente palpável, e não mais tão somente preventiva.” 

Nesse mesmo sentido, Ingo Sarlet equipara uma vida digna a uma vida saudável, 

aproximando a ideia de qualidade com a de dignidade da pessoa humana.31 Sobre o 

tema da justiciabilidade, Mariana Figueiredo conclui: 

 

                                                 
31 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 2. 
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Esses conceitos servem de amparo à justiciabilidade do direito à 
saúde, inclusive quanto a prestações materiais originárias e ao 
menos naquilo que pertina a proteção da dimensão de dignidade 

humana que integre o conteúdo do direito à saúde.32  

 

Para definir qual seria o objeto de materialização do conteúdo do direito à 

saúde, cita a autora os ensinamentos de Rolando Gialdino:  

 
[...] Gialdino enumera elementos que materializariam o conteúdo do 
direito à saúde. O primeiro deles é a disponibilidade, atinente à 
suficiência dos estabelecimentos, bens e serviços de saúde, centros 
de atenção e programas prestados pelo Estado. O segundo é a 
acessibilidade, no sentido de não-discriminação, a ser assegurada 
em termos de acessibilidade física (localização geográfica), 
acessibilidade econômica (universalidade do atendimento) e 
acessibilidade à informação (direitos à informação e ao sigilo dos 
dados pessoais em matéria de saúde). Terceiro elemento, a 
aceitabilidade impõe o respeito à ética médica e às condições 
culturais e particularidades de cada indivíduo; ao passo que o quarto, 
a qualidade, compreende o direito de toda pessoa a gozar dos 
benefícios do progresso científico (equipe médica capacitada, 

medicamentos, equipamentos hospitalares, etc.).33 
 

Conclui-se, portanto, que a realização do direito à saúde não é algo 

aplicável mediante a simples interpretação legal, de forma axiomática, mas é algo 

que depende, inclusive, de uma análise da estrutura do sistema de saúde e dos 

meios empregados pelo Estado para prestação desses serviços. Ainda que se trate 

de um direito constitucionalmente garantido, eivado à condição de direito humano 

fundamental, o acesso a tal direito é algo que necessita de instrumentos concretos 

para torná-lo algo efetivo, cabendo Judiciário garantir a consecução desse direito. 

 

4.5 Judicialização da saúde pública 

 

Não há qualquer dúvida quanto ao fato de que os direitos fundamentais 

devem ser efetivados com a participação e harmonia na atuação dos três Poderes, o 

que deve levar em conta as condições materiais existentes, porém, sempre que 

estiver ocorrendo uma lesão a qualquer um desses direitos fundamentais, cabe ao 

                                                 
32  FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. p. 82. 
33 GIALDINO, Rolando E. El derecho al disfrute del más alto nível posible de salud. Investigaciones, 

n.3, Buenos Aires, 2001. p. 505/509 apud FIGUEIREDO, op. cit., p. 84. 
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Judiciário atuar prontamente, a fim de evitar o perecimento desses direitos sociais 

primordiais ao funcionamento de um Estado Democrático de Direito. 

Afastando-se dessa opinião, há autores que entendem que a 

judicialização, ou justicialização, da política pública de assistência à saúde não é 

benéfica, pois há indícios de que a parcela da população que costumeiramente 

recorre ao Judiciário a fim de ver atendidos tratamentos de saúde, é constituída por 

indivíduos que teriam posição social privilegiada e, quando o Estado se vê obrigado 

a atender suas demandas individualmente, acarreta um aumento da desigualdade 

social concomitantemente ao aumento da dívida pública. Na conclusão de seu artigo 

“Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade”, Ana 

Luiza Chieffi e Rita Barradas Barata afirmam: 

 
A análise dos processos referentes à dispensação de medicamentos 
mediante demandas judiciais permitiu evidenciar os efeitos que 
essas decisões têm sobre a formulação e a execução da política de 
saúde. Os dados mostram que a parcela da população atendida por 
demandas judiciais tem em média melhores condições sócio-
econômicas, residindo em áreas com baixa ou sem nenhuma 
vulnerabilidade social. A despeito das intenções de arbitragem de 
problemas sociais e de defesa dos interesses dos indivíduos diante 
do poder do Estado, a interferência do Judiciário acaba por atender 
aos indivíduos que por sua inclusão social já se encontram em 
posição privilegiada, reforçando ainda mais as desigualdades sociais 
no campo da saúde. A interpretação dos direitos sociais apenas na 
dimensão individual, desconsiderando a dimensão coletiva, não 
permite considerar o problema em todas as suas dimensões e em 
toda a sua complexidade, o que resulta em medidas que em vez de 
promoverem a justiça social acabam prolongando indefinidamente a 

imensa dívida social com a parcela mais vulnerável da população.34 
 

 
Parte expressiva da doutrina, no entanto, possui opinião oposta, 

compreendendo que a prestação dos serviços sociais é uma obrigação do Estado, 

que não pode se escusar de prestá-los, nem mesmo em razão de uma aparente 

ausência de recursos financeiros, sob pena de negar efetividade aos direitos 

fundamentais: 

 
[...] o Estado tem adotado a teoria da reserva do possível, como 
forma de justificar a negativa de prestação dos direitos sociais, 
tomando por fundamento a sua escassez dos recursos humanos, 

                                                 
34 CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência 

farmacêutica e equidade. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1848, ago. 
2009.  
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naturais e financeiros, enquanto que as necessidades da sociedade 
são infinitas.[...] Entretanto, em vez de justificar a omissão do Estado, 
a escassez de recursos deveria impulsionar o Poder Público a buscar 
outros meios para se obter a tão almejada efetividade dos direitos 
fundamentais sociais. Em alguns casos, a reserva do possível impõe 
ao ente estatal o ônus das escolhas trágicas, devendo dizer qual 
área receberá tal verba pública, ou qual receberá determinado 
medicamento, etc.35  

 

Quanto à conclusão apresentada por Chieffi e Barata, de que a prestação 

de serviços públicos de saúde mediante um mandado judicial obtido por pessoas 

com recursos financeiros, também é questionável. Assim como os recursos 

financeiros do Estado são escassos, também são os da população. A capacidade ou 

incapacidade financeira de cada indivíduo só pode ser avaliada com base num 

determinado referencial.  

Em 2014, o grupo Safra, controlado pela família do banqueiro Joseph 

Safra, adquiriu o edifício “Gherkin”, localizado no centro financeiro de Londres. 

Embora o valor final não tenha sido declarado pelos envolvidos, o imóvel havia sido 

anunciado pouco tempo antes por 650 milhões de libras (cerca de R$ 2,0 bilhões).36  

É evidente que, para o banqueiro, não há nenhum remédio ou tratamento capaz de 

lhe causar qualquer espécie de embaraço financeiro.  

Na outra ponta dessa cadeia, temos o caso da bebê Sofia, que 

necessitava de atendimento especial para tratar de uma doença rara chamada 

síndrome de Berdon, que causa problemas no intestino, bexiga e estômago, e que 

necessitava de uma cirurgia nos Estados Unidos com custo estimado de 2 milhões 

de reais. Sem condições financeiras, os pais iniciaram uma campanha para levantar 

fundos, tendo conseguido 1,8 milhões de reais, porém, tiveram de recorrer ao 

Judiciário para obter os recursos que faltavam, tendo conseguido uma ordem judicial 

proveniente do Tribunal Regional Federal obrigando o Governo a depositar a quantia 

                                                 
35 LIMA, Lucas Rister de S.; FERREIRA, Maria Beatriz Crespo. O princípio da reserva do possível, o 

direito à saúde e a fila para transplante de órgãos. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 
de Andrade (Org.). Responsabilidade civil: direito fundamental à saúde. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2010. (Doutrinas essenciais, v. 5). Cap. 7. p. 252. 

36 SAFRA compra emblemático edifício ‘Gherkin’, de Londres. G1, Paris, 10 nov. 2014. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/11/safra-compra-emblematico-edificio-
gherkin-de-londres.html>. Acesso em: jun. 2018. 
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de 1 milhão de reais.37 Neste caso, apesar de todos os esforços, a criança acabou 

falecendo em setembro de 2015. 

É importante observar que o valor aproximado, gasto com todo o 

tratamento médico da menina representa um milésimo do valor gasto com a compra 

de apenas um único edifício, dentro muitos pertencentes ao grupo. É evidente, 

portanto, que o direito de obter do Estado a tutela jurisdicional para garantia e 

efetividade dos direitos fundamentais não depende só da aparente classe social de 

cada um, mas de suas reais condições financeiras, que deve ser apurada segundo o 

binômio “rendimentos x custo efetivo dos medicamentos ou tratamentos que se 

pretende obter”. 

Por tais motivos, esta segunda linha de pensamento nos parece ser mais 

consentânea com a evolução dos direitos fundamentais, que prima pela priorização 

dos direitos sociais sobre as questões de cunho material que sempre estarão 

presentes na administração estatal, e que devem ser solucionadas com um correto 

remanejamento dos recursos públicos.  

É importante anotar, ainda, que tanto na Constituição Federal de 1988, 

quanto na Lei 8.080/90, que criou o Sistema Único de Saúde, o direito à saúde, 

dentre outros direitos fundamentais, não está condicionado à capacidade financeira 

dos cidadãos, mas se trata de um direito universal que deve ser estendido a toda 

população.  

Com a crise que vem assolando o país nos últimos anos, e, também, em 

razão das políticas públicas adotadas na regulamentação da saúde suplementar, 

que está sendo direcionada no sentido de se acabar com os planos individuais de 

saúde, a classe média tem se visto, cada vez mais, obrigada a recorrer ao Sistema 

Único de Saúde.  

Partindo-se da hipótese proposta por Chieffi e Barata38, de que a 

judicialização dos problemas da saúde pública tem sido promovida em função de 

pedidos formulados por indivíduos de classe social mais elevada, com poder 

aquisitivo e conhecimento maiores, é possível se chegar a uma conclusão 

totalmente diferente daquelas autoras. Ao invés dessas demandas judiciais 

                                                 
37 JUNIOR, Geraldo; LEVORATO, Ana Carolina. Bebê Sofia morre nos EUA após parada cardíaca. G1, 

Jundiaí, 14 set. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-
jundiai/noticia/2015/09/apos-parada-caraiaca-bebe-sofia-morre-nos-eua.html >. Acesso em: jun. 2018. 

38 CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência 
farmacêutica e equidade. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1848, ago. 
2009. 
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aumentarem a desigualdade social, o resultado pode ser diametralmente oposto, já 

que as decisões judiciais devem ser uniformes, com julgados semelhantes em casos 

semelhantes ou idênticos, sob pena de infração ao Princípio da Segurança Jurídica. 

Sobre essa questão, ensina Paulo de Barros Carvalho: 

 
[...] no sentido de propagar no seio da comunidade social o 
sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da 
regulação da conduta. Tal sentimento tranquiliza os cidadãos, 
abrindo espaço para o planejamento de ações futuras, cuja disciplina 
jurídica conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a 
aplicação das normas do direito se realiza. Concomitantemente, a 
certeza do tratamento normativo dos fatos já consumados, dos 
direitos adquiridos e da força da coisa julgada, lhes dá a garantia do 
passado. Essa bidirecionalidade passado/futuro é fundamental para 
que se estabeleça o clima de segurança das relações jurídicas, 
motivo por que dissemos que o princípio depende de fatores 
sistêmicos. Quanto ao passado, exige-se um único postulado: o da 
irretroatividade. 
[...] No que aponta para o futuro, entretanto, muitos são os 
expedientes principiológicos necessários para que se possa falar na 
efetividade do primado da segurança jurídica.39 

 

Destarte, à medida que os Tribunais Superiores pátrios começarem a 

pacificar o entendimento sobre queixas envolvendo infração aos direitos 

fundamentais, a eficácia de tais decisões deverá se estender a todos os cidadãos, 

sem nenhuma distinção de classe social ou econômica. 

  

4.6 O direito do consumidor à saúde 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 

199040, foi criado para regular as relações de consumo presentes no atual estágio de 

evolução da vida em sociedade. 

Sobre o Código de Defesa do Consumidor, os seus Autores Ada Pellegrini 

Grinover e Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamim, comentam: 

 
Não é difícil explicar tão grande dimensão para o fenômeno jurídico 
totalmente desconhecido no século passado e em boa parte deste. O 
homem do século XX vive em função de um modelo novo de 
associativismo: a sociedade de consumo (mass comsumption society 

                                                 
39 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 108. 
40 BRASIL, Lei n. 8.078, de 11 set. 1990. Dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 7 set. 2017. 
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ou Konsumgesellschaft), caracterizado por um número crescente de 
produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do marketing, assim 
como pelas dificuldades de acesso à justiça. São esses aspectos que 
marcaram o nascimento e desenvolvimento do Direito do 
Consumidor, como disciplina jurídica autônoma.  
A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe 
apenas benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos 
casos, a posição do consumidor, dentro desse modelo, piorou em 
vez de melhorar. Se antes fornecedor e consumidor encontravam-se 
em uma situação de relativo equilíbrio de poder de barganha (até 
porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabricante, produtor, 
construtor, importador ou comerciante) que, inegavelmente, assume 
a posição de força na relação de consumo e que, por isso mesmo, 
“dita as regras”. E o Direito não pode ficar alheio a tal fenômeno.41 

 
 
É evidente a preocupação dos autores do projeto de lei com a questão da 

vulnerabilidade do consumidor, coisa que aumentou com a evolução da própria 

sociedade. 

A disparidade de armas entre os consumidores e os fornecedores de 

produtos e serviços e a busca por uma ferramenta capaz de equilibrar tal condição é 

um dos principais fundamentos para a elaboração do CDC. 

No caso da saúde suplementar, é inolvidável a superioridade das 

operadoras de planos de saúde com relação aos consumidores, tanto em função 

dos recursos financeiros quanto com relação ao conhecimento específico que se 

exige para compreender a elaboração dos contratos de prestação de serviços, que 

demandam conhecimento das áreas médica, farmacêutica, econômica, atuarial, 

dentre outras, o que raramente é de domínio pleno do homem médio. 

Qualquer dúvida que possa ter existido quanto à aplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, nos casos de litígios envolvendo os clientes e as 

operadoras de planos de saúde, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com a 

edição da Súmula 469, que diz: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde.”42 

Uma vez superada a questão da aplicabilidade das regras consumeristas 

nas relações existentes entre as operadoras de planos de saúde, prestadoras de 

serviços, e de seus clientes, consumidores, na melhor acepção do termo, resta a 

dúvida sobre qual é a extensão de sua aplicabilidade. 

                                                 
41 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 

autores do anteprojeto. 6. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1999. p. 6. 
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ>. Acesso em: maio 2017. 
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4.6.1 Função social do contrato 

 

Por se tratar de uma relação privada, as obrigações e direitos das partes 

é regulada através de um instrumento contratual, no qual há uma aparente 

negociação das condições contratadas. Aparente, pois as cláusulas não são 

negociadas entre as partes, tendo o consumidor de aderir às condições impostas 

pela empresa contratada, sendo, portanto, um contrato predisponente com cláusulas 

de mera adesão.  

Esse tipo de contrato decorre do fenômeno de produção e 

comercialização em grande escala, que obrigou a criação de mecanismos de 

distribuição e padronização dos contratos, que é o instrumento de disposição de 

produtos e serviços no mercado.43 

As crescentes necessidades da vida em sociedade acabam sendo 

supridas por bens e serviços de terceiros, sendo que somente em raríssimos casos 

de total isolamento voluntário, onde a autossuficiência é uma necessidade, o 

indivíduo não participa dessa cadeia de consumo e inter-relações sociais.  

Os contratos são, primordialmente, a manifestação de vontade das 

partes, e têm o condão de criar uma relação jurídica entre elas, com direitos e 

obrigações de parte a parte. Segundo o professor Silvio Rodrigues:  

 

Por conseguinte, cada vez que a formação do negócio jurídico 
depender da conjunção de duas vontades, encontramo-nos na 
presença de um contrato. Pois contrato é o acordo de duas ou mais 
vontades, em vista de produzir efeitos jurídicos.44  

 
 

 E continua, o eminente mestre, esclarecendo que o contrato possui a 

importante característica de ser o centro da vida dos negócios, devendo atual como 

instrumento de harmonização dos interesses das partes contratantes, estabelecendo 

condições que sejam satisfatórias para ambos.45 

                                                 
43 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heineck. Visões sobre os planos de saúde 

privada e o Código de Defesa do Consumidor. Florianópolis: Ed. UFSC. 2017. p. 2. Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/vis%C3%B5es-sobre-os-planos-de-sa%C3%BAde 

   -privadaeo-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor>. Acesso em: out. 2017. 
44 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. Vol. 3. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. p. 10.  
45 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. Vol. 3. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. p. 11. 
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A essa característica de promover a manutenção do equilíbrio entre as 

partes e da harmonização das relações de vontade dentro da sociedade, Marques 

denomina “função social do contrato.”46 

 

4.6.2 Código de Defesa do Consumidor e o equilíbrio contratual  

 

Diante dessa complexa rede de necessidades surgidas na sociedade 

contemporânea, com serviços e produtos cada vez mais complexos, esse importante 

papel de harmonizador dessas relações se torna cada vez mais relevante. 

Se imaginarmos o caminho para se chegar à compra de um simples clipe 

de papel, é possível ver a intrincada rede de atores envolvidos. Da extração do 

minério, passando pelo transporte necessário para se chegar até as fábricas de 

beneficiamento, onde diversas máquinas diferentes transformarão o metal em fios, 

que serão cortados, dobrados, e embalados, sendo o produto transportado 

novamente até as prateleiras das lojas, onde chegarão às mãos dos consumidores 

finais. Ao longo dessa longa cadeira produtiva, há uma gama enorme de pessoas e 

interesses diversos envolvidos, que precisam ser estabelecidos e assegurados. 

Num primeiro momento, os contratos geram segurança jurídica aos 

próprios contratantes, e num segundo momento geram estabilidade social.  

Embora a ideia inicial seja a de que o contrato contenha a mais legítima 

manifestação de vontade das partes contratantes, numa sociedade de consumo 

onde há fornecedores de produtos e serviços que possuem uma vantagem 

financeira e técnica muito superior à dos consumidores. Nesses casos, as cláusulas 

contratuais nem sempre representam a perfeita manifestação de vontade dos 

consumidores, que acabam tendo de aceitar as condições impostas sem qualquer 

possibilidade de negociação. Sobre o desvio da função do contrato, esclarece 

Marques:  

 
O surgimento de perspectivas voltadas para o campo do social deram 
margem a um processo de restauração da vontade legítima do 
consumidor prejudicado por eventual desequilíbrio contratual ou 
afeitado por serviços inadequados e ineficientes comparados à sua 

                                                 
46 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heineck. Visões sobre os planos de saúde 

privada e o Código de Defesa do Consumidor. Florianópolis: Ed. UFSC. 2017. p. 2. Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/vis%C3%B5es-sobre-os-planos-de-sa%C3%BAde 

   -privadaeo-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor>. Acesso em: out. 2017.  
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expectativa quando da contratação, bem quanto à imagem de um 
negócio seguro e eficiente a consagrar o “princípio da manutenção do 
contrato”, sem a presença de cláusula abusiva, com fundamento na 
função social desempenhada pelo contrato dentro da sociedade, 
orientando a relação obrigacional, realizando a distribuição equitativa 
dos direitos e deveres das partes contratantes.47 
 
 

  No caso dos contratos relacionados à saúde, o desequilíbrio contratual 

não gera somente um prejuízo às partes, mas também para a sociedade, já que o 

objeto principal do negócio jurídico é um direito fundamental, o da saúde e da vida, e 

isso impõe a necessidade de haver uma intervenção estatal com o intuito de se 

manter o equilíbrio contratual. 

 

4.6.3 A Ciência Atuarial e os contratos de saúde suplementar 

 

Além do mais, a própria natureza dos contratos de saúde impõe um grau 

de complexidade muito grande, eis que envolvem conhecimento de ciências 

atuariais, que é uma área que necessita de conhecimento de diversos outros ramos 

da ciência.  

Segundo Borges, a atuária é um dos segmentos da matemática de que se 

valem os regimes previdenciários e as seguradoras, para projetarem e definirem 

seus custos, avaliando as condições presentes e futuras, como meio de garantir a 

efetivação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios ou coberturas 

prometidas.48 

A atuária, portanto, é uma ciência interdisciplinar afeita à administração e 

gerenciamento de riscos, constituindo uma ferramenta essencial dentro do âmbito de 

seguros e da previdência. Sua aplicação abrange o contexto técnico de avaliação e 

administração de riscos com utilização de descritivos e conceitos matemáticos, 

estatísticos, biométricos, demográficos, financeiros e jurídicos no que tange ao 

cotidiano técnico das estruturas de seguros, previdência e finanças. 

 

                                                 
47 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heineck. Visões sobre os planos de saúde 

privada e o Código de Defesa do Consumidor. Florianópolis: Ed. UFSC. 2017. p. 2. (grifo 
nosso). Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/vis%C3%B5es-sobre-os-planos-
de-sa%   C3%BAde-privadaeo-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor>. Acesso em: out. 
2017. 

48 BORGES, Mauro Ribeiro. Previdência funcional & regimes próprios de previdência. 5. ed. 
Curitiba:  Juruá, 2008. p. 61. 
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Segundo Trowbridge, é próprio da natureza humana, o medo do risco, 

mormente quando se trata de expor a própria pessoa ou o seu patrimônio pessoal, a 

um risco econômico, quer seja em razão da perda de rendimentos quer pelo risco de 

sofrer danos materiais.49 

Na definição de valores de contribuições a serem pagas pelos 

beneficiários dos planos de saúde, os estudos atuariais se fazem presentes, porém, 

a representatividade dos consumidores no estabelecimento das diretrizes ocorre 

sem participação direta dos consumidores, que acabam tendo seus direitos 

assistidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como através 

de demandas judiciais, nas quais há possibilidade de se realizar perícias para 

apuração de divergências técnicas, inclusive com a inversão do ônus da prova e 

outras garantias previstas na lei consumerista, criadas como forma de facilitar o 

acesso à defesa do consumidor. 

A judicialização de tais questões, portanto, permite ao consumidor ter 

acesso a importantes ferramentas contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

para garantia do equilíbrio contratual, inclusive a análise de detalhes técnicos de alta 

complexidade contidos nos contratos de seguro saúde, por peritos judiciais isentos e 

qualificados. 

Ao se atribuir parte da culpa pelo aumento no valor das mensalidades dos 

planos de saúde, em razão do excesso de ações judiciais proposta contra eles é 

uma falácia. Ora, bem se sabe que há questões de alta tecnicidade envolvida nesse 

tipo de contrato, logo, poucos são aqueles que têm conhecimento de possíveis 

irregularidades. A maior parte dos consumidores, portanto, acabam aceitando regras 

iníquas que lhe são impostas, quer seja por conta da ausência de conhecimento, 

quer seja pelo custo elevado para contratação de um profissional para ingressar em 

Juízo com uma demanda que geralmente leva muito tempo para ser decidida de 

forma definitiva. Esses percalços acabam servindo de instrumento de 

desencorajamento para a grande maioria dos consumidores, favorecendo as 

práticas abusivas contra eles praticadas. 

Se estão havendo ações judiciais, e seus pedidos estão sendo providas 

                                                 
49 TROWBRIDGE, Charles Lambert. Fundamental concepts of actuarial science. 

[Schaumburg]: Actuarial Education and Research Fund, 1989. Disponível em:  
   <https://www.actuariayfinanzas.net/images/sampledata/Conceptos-fundamentales-de-la-Ciencia-

Actuarial.pdf>. Acesso em: 3 out. 2016. p. 8. 
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pelo Judiciário, é sinal de que os réus têm agido de forma equivocada, e isso é o 

verdadeiro motivo do aumento das ações judiciais. As ações, portanto, são mera 

reação dos usuários contra os abusos cometidos pelas operadoras. As ações 

judiciais são mero efeito, enquanto que a má prestação dos serviços é a sua 

verdadeira causa.  

Cláudia Lima Marques nos dá diversos motivos para a criação das regras 

de proteção ao consumidor: 

 

A vulnerabilidade do consumidor, traduzida pela exposição deste 
indivíduo social a iniquidades no mercado de consumo, nos abusos 
evidenciados por prática abusivas, cláusulas abusivas, disparidades 
entre oferta de produtos e serviços prestados, além de uma série de 
artifícios utilizados para obtenção de lucro ilegal e excessivo sobre o 
elo mais fraco da cadeia de consumo, ensejou a criação de diplomas 
legais orientados a sua proteção.50 
 
 

Se tais mecanismos foram criados, é certo que isso só ocorreu em virtude 

de anos de desrespeito aos direitos dos consumidores. Salazar e Grou, fazem as 

seguintes considerações a respeito dessa prática iníqua: 

 
Diante da recusa das empresas de planos de saúde em obedecer à 
Constituição Federal e ao CDC, só restava aos consumidores 
recorrer à Justiça. São milhares de ações judiciais discutindo 
exclusão de cobertura, reajustes abusivos, descredenciamento de 
prestadores de serviços, rescisão unilateral de contrato, etc. 
Felizmente, o Poder Judiciário tem se mostrado sensível aos apelos 
dos consumidores. Com base no CDC, a Justiça vem se 
pronunciando, em muitos casos, de modo favorável aos 
consumidores. Dentre as principais questões pacificadas na Justiça, 
ao longo dos anos, estão a proibição do limite de dias de internação 
hospitalar e a exclusão de cobertura para portadores de doenças 
graves, como Aids e câncer.51  

 
 

Algumas questões citadas por Salazar et al, podem nem ser sentidas por 

muitos (doenças graves, proibição de internação ou cobertura), uma, no entanto, é 

de amplo conhecimento de todos, principalmente por aqueles que aderem a planos 

                                                 
50 MARQUES, Cláudia Lima; SCHIMITT, Cristiano Heineck. Visões sobre os planos de saúde 

privada e o Código de Defesa do Consumidor. Florianópolis: Ed. UFSC. 2017. p. 11. Disponível 
em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/vis%C3%B5es-sobre-os-planos-de-sa%C3%BAde- 

    privadaeo-c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor>. Acesso em: out. 2017. 
51 SALAZAR, Andrea Lazzarini; GROU, Karina. Novo guia de planos de saúde. 2. ed. São Paulo: 

Globo. 2007. p. 17. 
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coletivos (empresariais ou por adesão)52, que é o aumento abusivo dos valores das 

mensalidades. 

Esses aumentos são comunicados por meio de cartas enviadas aos 

beneficiários, onde os aumentos são justificados sob a alegação de que houve um 

“aumento na taxa de sinistralidade dos beneficiários”, ou para “restabelecimento do 

equilíbrio contratual”, “atualização dos valores dos serviços”, “revisões técnicas”, ou 

outra justificativa, sem que informações mais precisas sejam prestadas aos usuários. 

A necessária precisão nas informações prestadas aos consumidores, 

prevista no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor53 é mitigada pela própria 

ANS, que assim esclarece o consumidor sobre os aumentos praticados pelas 

operadoras em seu site: 

 
A operadora pode reajustar a mensalidade dos planos de saúde 
quando quiser? 
Não. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de 
faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao 
ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Nos 
planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é 
definido conforme as normas contratuais livremente 
estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa 
que contratou o plano. Esse reajuste deve ser comunicado à ANS 
pela empresa que vende o plano no máximo até 30 dias após sua 
aplicação.54 

 
 

O órgão que deveria proteger os consumidores é o primeiro a fugir da sua 

responsabilidade, e tudo indica que essa omissão está causando prejuízos 

irreparáveis ao consumidor, que acabam tendo no Judiciário a sua única tábua de 

salvação. 

 

 

 

                                                 
52 “Existem dois tipos de planos coletivos: os empresariais, que prestam assistência à saúde dos 

funcionários da empresa contratante graças ao vínculo empregatício ou estatutário; e os coletivos 
por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, 
como conselhos, sindicatos e associações profissionais.” ANS. Dicas de como escolher um 
plano de saúde. Brasília, DF, 2017. (grifo nosso).  Disponível em: <http://www.ans.gov.br/planos-
de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/467-planos-
coletivos>. Acesso em: out. 2017. 

53 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
     [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem; [...] (Redação dada pela Lei n. 12.741, de 2012).  

54 ANS, loc. cit. 
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4.6.4 A coletivização dos contratos de saúde suplementar 

 

Em 2007, nove anos após a edição da Lei n. 9.656/9855, que criou os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, o Conselho Regional de Medica 

de São Paulo (CREMESP), em associação com o Instituto de Defesa do 

Consumidor (IDEC), elaboraram um estudo sobre a evolução dos contratos coletivos 

de saúde e a inércia da ANS56, e hoje, dez anos após a sua publicação, acabou se 

mostrando um verdadeiro vaticínio, para o azar dos consumidores.  

As principais críticas feitas no artigo, são: os contratos individuais de 

saúde tendiam a desaparecer pois os planos coletivos sofrem menor controle da 

ANS; as operadoras de planos de saúde vinham praticando aumentos abusivos nas 

mensalidades e estavam promovendo a exclusão de beneficiários de forma 

unilateral sem qualquer interferência da ANS, que justifica sua inércia diante do fato 

de a Lei n. 9.656/98 não fazer menção a planos coletivos, só aos individuais. 

Logo de início, o primeiro capítulo do estudo é apresentado, sob o título: 

“Os planos individuais irão desaparecer e os ‘falsos’ planos coletivos são uma 

ameaça aos usuários”. Tal afirmação encontra respaldo nos seguintes dados: 

 

Tabela 1 – Contratos de planos de saúde novos e antigos (março/2006)  

 

 Fonte: CREMESP; INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Planos de saúde: 
nove anos após a Lei 9.656/96. São Paulo, 2007b. p. 8. Disponível em: 
<http://www.ipebj.com.br/docdown/_3d2a0.pdf>. Acesso em: jun. 2018.  

 

                                                 
55 BRASIL. Lei Ordinária n. 9.656, de 03 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 4 jun. 1998. p. 1. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm>. Acesso em: set. 2017. 

56 CREMESP. Nove anos após a regulamentação, permanecem os desequilíbrios. São Paulo, 
2007a. Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=852>. Acesso em: jun. 
2018. 
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Comentando a tabela acima, conclui o estudo que os contratos coletivos 

representam a maior parte do mercado de planos de saúde e a tendência é que 

essa modalidade cresça ainda mais. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), considerando só os contratos assinados a partir de 1999, 

75,57% são coletivos; quando se consideram todos os contratos (antigos e novos), 

68,08% são coletivos, 22,76% são individuais e em 9,15% não há identificação da 

forma de contratação. No período de 2000 (ano de criação da ANS) a 2006, a 

participação dos contratos coletivos no mercado de planos de saúde teve um 

aumento de 184% se comparada à expansão dos contratos individuais.  

Como se pode verificar da tabela a seguir, comparando os dados obtidos 

em 2007 com as recentes informações fornecidas pela ANS, em seu “Caderno de 

Informação de Saúde Suplementar” de junho de 2017, verifica-se as predições feitas 

dez anos atrás estavam corretas. 

 
Tabela 2 – Beneficiários de planos privados de saúde por tipo de contratação do 

plano, segundo cobertura assistencial do plano (Brasil – set/15 – 
mar/17) 

 
Fonte: ANS. Caderno de Informação da Saúde Suplementar: beneficiários operadoras e planos 

Rio de Janeiro, jun. 2017. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/images/stories/ 
Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Caderno_informacao_saude_suplementar/caderno_inf
ormacao_junho_2017.pdf>. Acesso em: set. 17. 

 

Após um período de dez anos, do total de planos comercializados, 

apenas 19,62% são individuais, 79,93% são coletivos e 0,45% não foram 
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informados. Houve, portanto, o aumento dos planos coletivos e uma diminuição dos 

planos individuais comercializados pelas operadoras de planos de saúde. 

Quanto à questão dos aumentos abusivos praticados em contratos 

coletivos, a justificativa apresentada comumente pela ANS para sua inércia é de 

que, por se tratar de duas pessoas jurídicas, com suposta paridade de forças, não 

haveria necessidade de haver nenhuma espécie de intervenção de sua parte. 

Nesse ponto, o trabalho aponta uma prática espúria das operadoras para 

camuflar o seu intento de burlar a lei, embarcando no argumento utilizado pela ANS: 

a “falsa coletivização” dos planos. 

 
Outra situação preocupante – a da “falsa coletivização” – é 
identificável no oferecimento de contratos coletivos a grupos 
pequenos. Há operadoras de planos de saúde no mercado que 
permitem a contratação de planos “coletivos” por “grupos” formados de 
duas ou mais pessoas. 
Em grupo pequeno não há qualquer poder de negociação com a 
operadora. Além disso, em muitos casos, tem sido uma prática do 
mercado calcular a sinistralidade do contrato (variação do número de 
eventos/sinistros verificados no total de consumidores vinculados 
àquele contrato) levando-se em consideração apenas aquele pequeno 
universo de consumidores, sendo insignificante a diluição do risco.57 
 

 
São evidentes as práticas lesivas apontadas pelo estudo conjunto 

elaborado por duas entidades de significativa importância na área da saúde e de 

proteção ao consumidor, praticadas pelas operadoras de planos de saúde o Brasil. 

Em se tratando de uma clara relação de consumo, conclui-se que, na 

omissão da Lei n. 9.656/98, devem ser aplicados os preceitos contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, já que em nosso ordenamento jurídico não se admite a 

recusa da prestação da tutela jurisdicional sob a alegação de que inexiste normal 

jurídica aplicável ao caso concreto.58 

E se a agência reguladora (ANS), criada para controlar esse ramo de 

atividade, optou por ignorar tais práticas e deixar os consumidores ao relento, cabe 

ao Judiciário aplicar a legislação pertinente para equilibrar essa relação e dar a 

necessária proteção aos usuários de planos de saúde, que já ingressam nessa 

relação em clara situação de desvantagem, pois os contratos que lhes são 

                                                 
57 IDEC. Os planos individuais irão desaparecer e os coletivos dominarão o mercado. São 

Paulo,  2007. Disponível em: <https://idec.org.br/planos-de-saude/planos-coletivos>. Acesso em: 
out. 2017. 

58 Cf. artigo 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil e artigo 140, do Código de Processo Civil, nos 
casos de lacunas da lei. 
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apresentados são longos, técnicos, e de difícil compreensão para o homem médio 

(ANEXO A). 

Em uma recente pesquisa feita pelo IDEC59, numa análise de 113 

decisões judiciais proferidas em 11 tribunais do país, entre 2013 e 2017, em 

demandas envolvendo aumentos abusivos praticados pelas operadoras de planos 

de saúde em planos coletivos, 56% dos consumidores obtiveram o ressarcimento do 

valor pago indevidamente, e 26% conseguiram impedir o reajuste em primeira 

instância. 

Esta última pesquisa aponta um dado importante: de 2005 a 2013, 82% 

das decisões judiciais acabaram derrubando os aumentos abusivos. Já no período 

de 2013 a 2017, essa taxa baixou para 75%.  

Em média, o percentual dos reajustes que acabaram parando na Justiça é 

de 89%, sendo que o menor percentual encontrado foi de 11% e o maior de 2.334%. 

Por fim, conclui o estudo, estatisticamente, a chance de se obter êxito 

numa demanda judicial ocorre quando o aumento praticado pelas operadoras é 

superior a 30%. Nos casos onde o aumento praticado chegou até 29,9%, só em 

43,5% deles o aumento foi anulado pela Justiça. 

Como se pode verificar pelo julgado abaixo, o Superior Tribunal de Justiça 

já pacificou a possibilidade de revisão de aumentos abusivos praticados pelas 

operadoras de saúde, com base nas regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor. Ocorre, no entanto, que o problema não está sendo mais quanto à 

possibilidade ou não de aplicação das regras consumeristas, mas sim se o 

percentual dos aumentos é ou não abusivo, não havendo um critério objetivo a esse 

respeito, o que deixa o entendimento segundo o livre alvitre dos julgadores. 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO 
CDC. POSSIBILIDADE. REAJUSTE ABUSIVO CONFIGURADO. 
MATÉRIA JÁ PACIFICADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 83. I - A variação unilateral de mensalidades, pela 
transferência dos valores de aumento de custos, enseja o 
enriquecimento sem causa da empresa prestadora de serviços de 
saúde, criando uma situação de desequilíbrio na relação contratual, 
ferindo o princípio da igualdade entre partes. O reajuste da 
contribuição mensal do plano de saúde em percentual exorbitante e 

                                                 
59 IDEC. Plano de saúde coletivo: justiça suspende reajuste em 75% dos casos. São Paulo, 24 out. 

2017. Disponível em: <https://idec.org.br/pesquisa-do-idec/plano-de-saude-coletivo-justica-
suspende-reajuste-em-75-dos-casos>. Acesso em: out. 2017. 
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sem respaldo contratual, deixado ao arbítrio exclusivo da parte 
hipersuficiente, merece ser taxado de abusivo e ilegal. Incidência da 
Súmula 83/STJ. Agravo improvido. (STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1131324 MG 
2008/0278113-0 (STJ). Data de publicação: 03/06/2009) 

 

A fim de estancar a dúvida levantada pela ANS, tramita na Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS) o Projeto de Lei n. 282/201460, de autoria do senador Kaká 

Andrade (PDT-SE), que propõe o acréscimo de um artigo à Lei n. 9.656/1998, que 

determina que os reajustes dos planos coletivos de saúde sejam regulados e 

limitados pela ANS. Atualmente o projeto se encontra na Comissão de Assuntos 

Sociais desde 30/03/2015, aguardando parecer da relatoria.   

Enquanto não há uma regulamentação expressa a tratar do tema, cabe 

ao Judiciário garantir a aplicabilidade das regras consumeristas que garantem o 

equilíbrio dessas relações contratuais, evitando, inclusive, os aumentos abusivos 

praticados pelas operadoras de planos de saúde. 

 

4.7 Instrumentos processuais de efetividade de direitos  

 

Com a afirmação do Estado como único detentor da jurisdição (do latim 

juris, “direito” e dicere, “dizer”), tirando das mãos das pessoas a autotutela, que 

só pode ser exercida em casos especialíssimos, sempre que houver conflito, 

caracterizado pela resistência de outrem ou o veto jurídico à satisfação 

voluntária, necessário se faz que seja chamado o Estado-Juiz para que diga qual 

a vontade do ordenamento jurídico para o caso concreto (declaração) e, se for o 

caso, fazer com que as coisas se disponham, na realidade prática, conforme essa 

vontade (execução).61  

Os processos judiciais são as ferramentas fornecidas pelo Estado 

para instrumentalização do direito. Segundo Dinamarco; Grinover e Cintra, 

como a jurisdição se exerce através do processo, pode-se provisoriamente 

conceituar este instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam 

                                                 
60 ANDRADE, Antonio Carlos Porto de. Projeto de Lei n. 282, de 2014. Altera a Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para 
determinar que os reajustes dos planos coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. Diário do Senado Federal, Brasília, DF, 15 out. 2014. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118647>. Acesso em: 12 out. 2017. 

61 GRINOVER, ADA Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 25. 



121 

 

 

para pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir 

o preceito jurídico pertinente a cada caso que lhes é apresentado em busca de 

solução.62  

Não basta a mera existência dessa ferramenta de solução de conflitos, 

mas para que ela seja um instrumento eficiente, deve atendendo às necessidades 

das pessoas em tempo hábil.  

Em situações de urgência, o Direito Processual fornece instrumentos de 

antecipação da tutela jurisdicional, que a priori deve ocorrer no momento em que o 

juiz profere uma sentença, que são as medidas cautelares e as tutelas antecipadas 

previstas no Código de Processo Civil: 

 
A antecipação de tutela, tanto quanto a liminar cautelar, são espécies 
do gênero provimento antecipado, apresentando a característica 
comum de serem concedidas fora daquele momento normalmente 
adequado ao reconhecimento do direito, que é a sentença. 63 

 

Estes são meios jurídicos que proporcionam à sociedade a segurança de 

compelir, via Poder Judiciário, o cumprimento da obrigação, das quais é beneficiária. 

 

4.7.1 As astreintes 

 

A palavra astreinte vem do latim astringere, de ad e stringere, apertar, 

compelir, pressionar. Originária do Direito Francês astreinte e a vernácula 

estringente.  

O instituto possui sua gênese nos Tribunais franceses, que passaram a 

impor uma multa diária de alto valor pressionar o devedor a realizar a prestação 

determinada judicialmente, tornando-se uma técnica judicial de coerção indireta. 

Apesar das diversas críticas sofridas por juristas de todo mundo, os seus efeitos 

logo se fizeram notar e acabar, inclusive, sendo adotadas em diversos outros 

países, tais como Suécia, a Suíça, além do Brasil.  

De acordo com Alcides Mendonça Lima, astreinte é “[...] uma coação de 

caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor, psicologicamente, 

                                                 
62  GRINOVER, ADA Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 25. 
63 ALVIM, José Eduardo Carreira. Tutela antecipada: com as reformas das Leis 10.352/01,0.358/01 

e 10.444/02. 4. ed. São Paulo: Juruá, 2006. p. 29. 
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para que cumpra a prestação de que está se esquivando.”64 

Até a edição da Lei n. 10.444, de 200265, que modificou a redação do 

artigo 287, do Código de Processo Civil de 1973, as astreintes no direito brasileiro 

eram cabíveis apenas nas ações de obrigação de fazer e de não fazer. Depois 

disso, no entanto, passaram a ser admitidas também na obrigação de entrega de 

coisa.  

No caso brasileiro, sua finalidade precípua era a de compelir o vencido a 

cumprir a sentença ou decisão interlocutória de antecipação de tutela e evitar o 

retardamento em seu cumprimento.  

O Código de Processo Civil Brasileiro de 2015 manteve a construção 

jurisprudencial francesa, já adotada no CPC revogado66, agora disposta nos seus 

artigos 497, 500 e 537. 

No Direito francês o objeto principal das astreintes foi a criação de um 

mecanismo que deve maior efetividade às ordens judiciais. No Brasil, no entanto, 

esse objetivo foi mitigado, e deslocou-se o centro da atenção da multa para a parte 

prejudicada pela inércia do devedor.  

 

4.7.1.2 Evolução das astreintes no Direito Brasileiro 

 

No Brasil, a possibilidade de o juiz fixar uma multa coercitiva com o intuito 

de fazer com que devedor recalcitrante cumprisse a obrigação já vem desde as 

Ordenações Filipinas, em duas classes de ações: No interdito proibitório, de caráter 

possessório, na ação cominatória, de natureza pessoal. 

O Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071, de 1 de janeiro de 1916)67 previa, 

em seus arts. 878 a 881, que nos casos de inadimplemento das obrigações de fazer 

e de não fazer, o credor não era obrigado a aceitar a prestação de terceiros, quando 

houvesse convenção de que o devedor deveria fazê-lo pessoalmente, podendo ser 

fixada indenização por perdas e danos para o caso de recusa injustificada ou 

                                                 
64  LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao CPC.. Rio de Janeiro: Forense, 1974. v. 6. t. 2. p. 773. 
65  BRASIL. Lei n. 10.444, de 07 de maio de 2002. Altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 maio 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10444.htm>. Acesso em: out. 2017. 

66  Artigos 461, §§ 3º e 4º, 644 e 645, do Código de Processo Civil de 1973. 
67 Brasil. Lei n. 3.071, de 01 de janeiro de 1016. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Coleção 

das Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 1916. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. Acesso em: out. 2017. 
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impossibilidade de a prestação ser executada por terceiros.68  

Já o Código de Processo Civil de 1939 (Decreto Lei n. 1.608, de 18 de 

setembro de 1938)69, na época em que vigorou concomitantemente com o Código 

Civil de 16, previa o cabimento para as ações cominatórias, para prestação de fato 

ou abstenção de ato (arts. 302-310) e no interdito proibitório (arts. 378-380). Assim 

constavam as multas, no referido diploma legal:  

 
Art. 303. O autor, na petição inicial, pedirá a citação do réu para 
prestar o fato ou abster-se do ato, sob a pena contratual, ou a pedida 
pelo autor, si nenhuma tiver sido convencionada.  
Art. 304. Na ação cominatória intentada pelo proprietário, com 
fundamento nos ns. VII e VIII do art. 302, ou pelo inquilino com 
fundamento no n. VII do mesmo artigo, o autor poderá, em caso de 
perigo iminente, requerer em qualquer tempo que o réu preste 
caução ao dano eventual, indicando desde logo o valor que deva ser 
caucionado. 
§ 1º Si, dentro de vinte e quatro (24) horas, contadas da notificação, 
o réu não impugnar o pedido, o juiz mandará que preste a caução. 
[...] 
Art. 378. Concorrendo os requisitos do artigo antecedentes, o autor 
poderá requerer ao juiz que o segure da violência iminente, mediante 
mandado proibitório ao réu, com a cominação de pena pecuniária 
para o caso de transgressão. 
 

A ação cominatória tinha início com um mandado ou preceito dirigido 

contra o réu e expedido pelo juiz, para que cumprisse a obrigação, "sob a pena 

contratual ou a pedida pelo autor" (art. 303). A eficácia da multa, no entanto, era 

discutível, vez que era dada a possibilidade de o réu cumprir o preceito ou 

apresentar contestação. Caso houve opção pela contestação, o processo 

prosseguia pelo procedimento ordinário e a multa perdia sua eficácia, procedimento 

esse quer era semelhante para o interdito proibitório.  

A multa pecuniária, portanto, era facilmente afastada, perdendo sua 

eficácia. Demais disso, diferentemente do que ocorria no Direito francês, no Código 

de Processo Civil brasileiro de 1939, o valor da pena pecuniária diária era 

                                                 
68 Art. 878. Na obrigação de fazer, o credor não é obrigado a aceitar de terceiro a prestação, quando 

for convencionado que o devedor a faça pessoalmente. 
     Art. 879. Se a prestação do fato se impossibilitar sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; 

se por culpa do devedor, responderá este pelas perdas e danos. 
     Art. 880. Incorre também na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a 

prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. 
     Art. 881. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à 

custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, ou pedir indenização por perdas e danos. 
69 BRASIL. Decreto-Lei n. 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Coleção das 

Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 1939. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: out. 2017. 
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expressamente limitado pelo disposto no artigo 1.005, diminuindo sobremaneira sua 

eficácia coercitiva.  

O Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973)70 revogou o art. 1.005 do Código antecedente, extinguindo e a ação 

cominatória extinta do direito brasileiro. O novo código, no entanto, adotou de forma 

expressa a utilização das astreintes como mecanismo coercitivo das obrigações de 

fazer não fazer. 

As principais críticas feitas ao novo dispositivo legal foram a 

obrigatoriedade de haver pedido expresso do autor para sua imposição, bem como a 

exigência de constar a pena pecuniária imposta apenas na sentença, ainda que 

pudesse ser cobrada desde a data da decisão que a fixou. 

Uma importante alteração legislativa que supriu parcialmente essa lacuna 

foi a edição da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985)71, que 

estabelecia em seu artigo 11, a possibilidade de cominação de multa diária para o 

cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 

independentemente do requerimento do autor. Ademais, o seu artigo 12, §2º, 

instituiu a possibilidade de fixar a multa em sede liminar, incidindo não apenas do 

trânsito em julgado da sentença, mas desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento. 

No lustro seguinte, diversas Leis estabeleceram a possibilidade de 

fixação das astreintes para o caso de descumprimento de obrigações de fazer e 

não fazer. Dentre elas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/1990)72, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)73, e as Leis 

                                                 
70 BRASIL. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial 

da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 12 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: abr. 2016. 

71 Id. Lei Ordinária n. 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 1985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
leis/L7347orig.htm>. Acesso em: maio 2016. 

72 Id. Lei Ordinária n. 8.069, 13 de julho de 1990. Brasília, DF: Legislativo, 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 14 jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
leis/L8069.htm>. Acesso em: maio 2016. 

73 Id. Lei Ordinária n. 8.078, 11 de setembro de 1990. Brasília, DF: Legislativo, 1990. Dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 12 set. 1990. supl. p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
leis/L8078.htm>. Acesso em: maio 2016. 
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8.952/199474 e 8.953/199475, estas três últimas trazendo uma importante alteração 

legislativa, promovendo mudanças nos artigos 461, 644 e 645, todos do CPC. 

Os avanços no tema das astreintes, conquistados durante a vigência do 

Código de Processo revogado, foram: (i) o abandono da exigência de haver prévio 

requerimento do autor para a cominação da multa; podendo haver fixação de ofício 

pelo juiz, conforme preceituava o art. 461, § 4°; (ii) a possibilidade de cominação da 

multa não só na sentença, mas também liminarmente. Desta forma, ficou facultado 

ao juiz, tanto em sede de tuteia antecipada, como em sentença, impor multa ao réu, 

fixando-lhe prazo para seu cumprimento e, (iii) a definição de que a multa processual 

não deveria se confundir com a indenização pelos danos sofridos pelo autor por 

conta da inércia do réu. Para Guilherme Rizzo Amaral, essas alterações foram 

extremamente importantes para o desenvolvimento e eficácia dessa ferramenta 

processual:  

 
Sem sombra de dúvida, a principal e mais importante previsão legal 
para a medida passou a ser o art. 461, § 4°, do Código de Processo 
Civil brasileiro, que incorporou ao processo civil comum a 
possibilidade de aplicação, independentemente de pedido do autor, 
das astreintes, seja em sentença (como ocorria com o art. 287 do 
CPC), seja em antecipação de tutela, como já se previa no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990, art. 84, §4º).76 
 

Por sua vez, os arts. 644 e 645 do CPC, com redação dada pela Lei 

8.953/1994, previam a possibilidade de fixação, modificação ou manutenção da 

multa coercitiva em sede de execução de título executivo judicial ou extrajudicial. Por 

fim, a última alteração ocorrida, antes da transição para o novo CPC de 2015, foi 

dada pela Lei 10.444/2002, que deu nova redação ao art. 461, acrescentando o art. 

461-A, reafirmando a possibilidade de o juiz fixar multa periódica para coagir o 

devedor inadimplente a cumprir obrigação, de dar, fazer ou não fazer. 

 

 

                                                 
74 BRASIL. Lei Ordinária n. 8.952, de 13 de dezembro de 1994. Altera dispositivos do Código de 

Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 14 dez. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm>. 
Acesso em: maio 2016. 

75 Id. Lei Ordinária n. 8.953, de 13 de dezembro de 1994. Altera dispositivos do Código de Processo 
Civil relativos ao processo de execução. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 1994. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8953.htm>. Acesso em: 21 maio 2016. 

76 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o processo civil brasileiro: a multa do artigo 461 do 
CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 36. 
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4.7.1.3 Da multa dos artigos 500, 536, §1º e 537, do CPC de 2015 

 

Por fim, com a edição do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.105, 

de 16 de março de 201577, atualizada pela Lei n. 13.256, de 04 de fevereiro de 

201678, restou estabelecida a possibilidade de fixação de multas para o caso de 

ocorrer descumprimento de decisões judiciais de urgência, como bem se vê do 

disposto nos artigos 497, 500, 536, §1º e 537:  

 
Art. 497 - Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de 
não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 
específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 
de tutela pelo resultado prático equivalente.  
Parágrafo único - Para a concessão da tutela específica destinada a 
inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua 
remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 
existência de culpa ou dolo.  
[...] 
Art. 500 - A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo 
da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento 
específico da obrigação 
[...] 
Art. 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 
ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 
medidas necessárias à satisfação do exequente. 
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, 
entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a 
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 
requisitar o auxílio de força policial. 
Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 
cumprimento do preceito. 
§ 1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou 
a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:  
I - se tornou insuficiente ou excessiva;  
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da 
obrigação ou justa causa para o descumprimento.  

                                                 
77 BRASIL. Lei Ordinária n. 13.105, 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário 

Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 14 mar. 
2016. 

78 Id. Lei Ordinária n. 13.256, 04 de fevereiro de 2016. Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), para disciplinar o processo e o julgamento do recurso extraordinário e 
do recurso especial, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, 
DF, 5 fev. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/l13256.htm>. Acesso em: mar. 2016. 
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§ 2º - O valor da multa será devido ao exequente.  
§ 3º - A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provi-
sório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do 
valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na 
pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.  
§ 4º - A multa será devida desde o dia em que se configurar o 
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a 
decisão que a tiver cominado.  
§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não 
fazer de natureza não obrigacional. 

 

Logo que entrou em vigência o Código de Processo Civil de 1973, a 

aplicação das multas, denominadas astreintes, era bem limitada, sendo, então, 

previstas no artigo 287 sob a nomenclatura “pedido cominatório”.79  

Com a alteração promovida no CPC de 73, pela Lei n. 8.952, de 13 de 

dezembro de 1994, que modificou o artigo 461, a problemática envolvendo a 

aplicação das astreintes ganhou relevância. 

Dentre as suas principais características, podemos citar as seguintes: 

possui caráter híbrido, possuindo traços de direito material e também de direito 

processual; não possui finalidade ressarcitória, tanto é assim que pode ser cumulada 

com as perdas e danos (art. 500, do CPC de 2015); pode ser imposta de ofício ou a 

requerimento, pelo juiz, na fase de conhecimento ou de execução; pode ser 

estipulada de forma periódica, podendo perdurar enquanto continuar o devedor se 

mantiver renitente no descumprimento de sua obrigação; o valor é revertido em favor 

do credor; a parte beneficiada com a imposição das astreintes somente continuará 

tendo direito ao valor da multa se sagrar-se vencedora, porém, no final do processo, 

se essa parte sucumbir, não terá direito ao valor da multa ou, se já tiver recebido, 

deverá devolvê-la. 

 

4.7.1.4 As astreintes e as obrigações fungíveis de acordo com os Tribunais 

 

De acordo com Sílvio Venosa: 

 
Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros 
do mesmo gênero, qualidade e quantidade, tais como cereais, peças 
de máquinas, gado etc. 

                                                 
79  Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar 

alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária 
para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela. 
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Bens infungíveis são aqueles corpos certos, que não admitem 
substituição por outros do mesmo gênero, quantidade e qualidade, 
como um quadro de Portinari, uma escultura ou qualquer outra obra 
de arte.80 
 
 

No caso das astreintes, há uma divergência quanto à sua aplicabilidade 

no caso de obrigações fungíveis. Há uma parcela da doutrina e dos tribunais, que 

defende a tese de que, no caso desse tipo de obrigação, por se tratar de algo que 

pode ser substituído, haveria outros modos de se obter o mesmo resultado prático 

almejado, o que afastaria a possibilidade de fixação de uma multa diária para obrigar 

o seu cumprimento. Nesse sentido: 

 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 
Restrição creditícia indevida. Pretensão de fixação de multa diária 
para a exclusão definitiva do apontamento. Descabimento. 
Providência que será efetivada por meio de expedição de ofício ao 
próprio órgão de proteção ao crédito, por não se tratar de obrigação 
infungível. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 20, §4º 
do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10259421320158260577 
SP 1025942-13.2015.8.26.0577, Relator: Afonso Bráz, Data de 
Julgamento: 30/03/2016, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 30/03/2016).81 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
ASTREINTES. Revogação. Cabimento. Exclusão da restrição 
creditícia. Providência que pode ser realizada pelo Juízo "a quo", 
mediante expedição de ofício ao próprio órgão, por não se tratar 
de obrigação infungível. Medida que não deve ficar subordinada à 
vontade de uma das partes. Decisão reformada. RECURSO 
PROVIDO (TJ-SP - AI: 21159267320158260000 SP 2115926-
73.2015.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 
22/07/2015, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
29/08/2015). 
 
FGTS. ASTREINTES - Somente se justifica a imposição de 
astreintes nas obrigações de fazer ou não fazer infungíveis. No caso 
dos depósitos do FGTS, não se trata de obrigação infungível, e a 
imposição do cumprimento da obrigação pode ser determinada, 
considerando-se os meios processuais executivos. (TRT-5 - RO: 
333004420065050012 BA 0033300-44.2006.5.05.0012, Relator: 
GRAÇA BONESS, 4ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 24/01/2008). 
 

 

                                                 
80 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. v. 1. p. 333. (grifo do autor). 
81 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo, 2017. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: out. 2017. 
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Parte expressiva da doutrina, no entanto, segue entendimento diverso. 

Para Alcides de Mendonça Lima, tratando a multa prevista no artigo 461, do CPC 

revogado, “[...] basta que o devedor seja recalcitrante, atrasando-se na solvência da 

obrigação ou reincidindo na infração após o cumprimento.”82 

Calmon de Passos também partilha do mesmo entendimento, dizendo 

que, embora o campo de aplicação das astreintes seja o das prestações 

“infungíveis”, a lei não restringiu sua aplicação para as hipóteses de obrigações 

fungíveis de fazer ou não fazer.83  

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgado do Recurso 

Especial n. 6341/RJ, de 25 de fevereiro de 1991, já tinha se posicionado no sentido 

de se permitir a aplicação de multas cominatórias tanto em obrigações de fazer 

fungíveis quanto nas infungíveis: 

 

PROCESSUAL CIVIL - COMINATORIA - OBRIGAÇÕES DE FAZER 
(FUNGIVEIS OU INFUNGIVEIS) - INTELIGENCIA DA NORMA DO 
ART. 287 DO CPC. 
I - As obrigações de fazer infungíveis também são objeto de pedido 
cominatório, eis que irrelevante seja o objetivo da prestação fungível, 
porque também o é nas obrigações de dar, quanto nas de fazer. A 
prestação, no caso das de fazer, revela-se como uma atividade 
pessoal do devedor, objetivando aproveitar o serviço contratado. 
II - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
(REsp 6314 RJ 1990/0012167-1, T3, publicação DJ 25.03.1991 p. 
3222. j. 25 de fevereiro de 1991. Min. Rel. WALDEMAR ZVEITER) 

 
 

Esse entendimento predomina hoje, naquela Corte Superior de Justiça: 
 
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE 
TERRA INDÍGENA. MULTA DIÁRIA IMPOSTA À FAZENDA 
PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
POSSIBILIDADE. 
1. Cuida-se, originariamente, de agravo de instrumento contra 
decisão do juízo de primeira instância que estipulou multa diária no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), caso fosse descumprido o 
prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do estudo antropológico 
respeitante à identificação e à delimitação da Terra Indígena Mato 
Preto. 
2. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 
multa diária -  astreintes - como meio coercitivo para 
cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou 
para entrega de coisa. Precedentes: AgRg no Ag 1.352.318/RJ, 

                                                 
82 LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao CPC. Rio de Janeiro: Forense, 1974. v. 6. t. 2. n. 1.780. 
83 PASSOS, Calmon de. Comentário ao CPC. Rio de Janeiro: Forense, 1974. t. 3. n. 99. 
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Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 
25/2/2011; AgRg no AREsp 7.869/RS, Relator Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 17/8/2011; e AgRg no REsp 
993.090/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, DJe 29/11/2010.  
3. No caso sub examine, o Tribunal a quo, ao dar provimento parcial 
ao agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa diária para 
R$ 1.000,00 (um mil reais), asseverou que a ação originária "[...] foi 
ajuizada em junho de 2006, sem que, até o momento, tenha sido 
concluído o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação 
da Terra Indígena Mato Preto, única e exclusivamente em razão da 
mora da FUNAI, que recebeu inúmeras vezes a prorrogação de 
prazo para a conclusão do seu trabalho [...]" (fl. 168). 
4.  Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no AResp 23782/RS Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial 2011/0158842-7, Min. Rel. Benedito Gonçalves, j. 
25/11/2014) (Grifo nosso) 
 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO (ARTIGO 522, DO CPC) INTERPOSTO EM FACE 
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE 
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE 
DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA 
(ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DE COMANDO 
JUDICIAL QUE ESTIPULAVA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 
CÓPIA DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS A FIM DE VIABILIZAR A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA 
DE DESCONTOS INDEVIDOS NOS VENCIMENTOS. IMPOSIÇÃO 
DE MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. BUSCA 
E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. INTUITO 
RECALCITRANTE. INEXISTÊNCIA. 
1. A imposição de multa pecuniária, em desfavor da Fazenda 
Pública, pelo descumprimento da ordem de apresentação dos 
documentos requisitados pela autoridade judicial revela-se 
desarrazoada em virtude da possibilidade de expedição de mandado 
de busca e apreensão, à luz dos artigos 461, § 5º, e  461-A, § 2º, do 
CPC, notadamente quando não configurado o intuito recalcitrante do 
devedor. 
2. Com efeito, o Código de Processo Civil autoriza o juiz, de 
ofício ou a requerimento, a determinar medidas necessárias 
para assegurar a efetivação da tutela específica pretendida nas 
ações que tenham objeto o cumprimento de obrigações de fazer 
ou não fazer (fungíveis ou infungíveis) ou de entregar coisa, 
bem como para garantir a obtenção do resultado prático 
equivalente (artigos 461 e 461-A). 
3. Nesse segmento, os §§ 4º e 5º, do artigo 461, do CPC, enumeram, 
exemplificativamente, as medidas que podem ser adotadas pelo juiz, 
quais sejam: (i) imposição de multa diária ao réu, in limine ou quando 
da prolação da sentença, desde que fixado prazo razoável para 
cumprimento do preceito; (ii) busca e apreensão da coisa; (iii) 
remoção de pessoas e coisas; (iv) desfazimento de obras; (v) 
impedimento de atividade nociva; e (vi) requisição de força policial. 
4. A Lei 10.444/2002 alterou a redação do § 5º, do aludido dispositivo 
legal, que passou a dispor que: "Art. 461. (...) § 5º. Para a efetivação 
da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 
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poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 
busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 
obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 
requisição de força policial." 
5. Destarte, o Codex Processual, entre outras medidas coercitivas, 
atribuiu ao juiz a faculdade de impor multa cominatória (astreinte) em 
desfavor do devedor (ainda que se trate da Fazenda Pública), tendo 
por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou 
não fazer (fungíveis ou infungíveis) ou de entregar coisa, sendo 
certo que a aludida pena pecuniária incide a partir da ciência do 
obrigado e da sua recalcitrância (Precedentes do STJ: REsp 
1.162.239/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 26.08.2010, DJe 08.09.2010; AgRg no REsp 
1.176.638/RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador 
Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 17.08.2010, DJe 
20.09.2010; AgRg no Ag 1.247.323/SC, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 01.07.2010; 
e REsp 987.280/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 
em 16.04.2009, DJe 20.05.2009). 
6. Outrossim, "é possível a aplicação de multa coercitiva para 
constranger ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e 
acórdãos, sempre que neles se impor a observância de um fazer ou 
de um não fazer", revelando-se evidente seu descabimento "para 
constranger alguém a fazer ou não fazer algo fática ou juridicamente 
impossível" (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in "Código 
de Processo Civil - Comentado Artigo por Artigo", 2. ed., Ed. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 2010, pág. 428). 
7. Nada obstante, forçoso destacar que o artigo 461-A, do CPC 
(incluído pela Lei 10.444/2002), no que concerne à obrigação de 
entregar coisa, determina que, não cumprida a obrigação no prazo 
fixado pelo juiz, expedir-se-á, em favor do credor, mandado de busca 
e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa 
móvel ou imóvel (§ 2º). 
8. In casu, cuida-se de multa cominatória imposta pelo juízo singular, 
em sede de mandado de segurança, uma vez vislumbrado o 
descumprimento, pela Fazenda Nacional, da ordem judicial de que 
fossem apresentadas cópias das fichas financeiras dos servidores 
públicos federais (substituídos processuais) "para apuração de 
desconto feito nos seus vencimentos, embora houvesse 
determinação judicial vedando tal desconto". 
9. Consectariamente, a possibilidade de expedição de mandado de 
busca e apreensão dos documentos requisitados pela autoridade 
judicial (artigos 461, § 5º, e 461-A, § 2º, do CPC) torna desarrazoada 
a fixação de multa pecuniária pelo descumprimento da ordem de 
apresentação, máxime quando existente pedido de dilação de prazo 
formulado pela Fazenda Pública, o que afasta a caracterização de 
seu suposto intuito recalcitrante. 
10. Recurso especial provido a fim de excluir a multa pecuniária 
(astreintes) cominada pelo Juízo Singular em desfavor da Fazenda 
Pública. 
(STJ, REsp 1069441/PE, T1 – Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, j. 
14/12/2010) (Grifo nosso) 
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Se um dos objetivos das astreintes é justamente obrigar o devedor 

recalcitrante a obedecer uma ordem judicial, é evidente que a sua finalidade não 

deixa de existir tão somente pelo fato de o objeto exigido ser uma obrigação 

fungível. Sendo assim, não há retoque a ser feito no entendimento do STJ que 

decidiu pela autorização da aplicação das multas pecuniárias em casos de 

obrigações fungíveis, devendo ser este o entendimento que deve prevalecer. 

 

4.7.1.5 Da titularidade da multa 

 

O Código de Processo Civil de 1973 deixou um vácuo no tocante ao titular 

da multa, ficando a dúvida se ela deveria ir para a parte prejudicada pela inércia da 

outra, ou se para o Estado, já que a ordem desobedecida era emanada de um 

representante seu, e a multa era aplicada de forma semelhante à prevista no direito 

anglo-saxão, do contempt of court (desrespeito à corte). 

Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial 

949.509/RS, onde deixou claro que a multa deveria ser destinada à parte 

prejudicada:  

 

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, 'A' E 'C', DA CF) - EMBARGOS 
À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTES FIXADAS POR 
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NO CURSO DO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO (AÇÃO REVISIONAL). INSURGÊNCIA DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA, POSTULANDO A 
REDUÇÃO DO QUANTUM RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA 
MULTA DIÁRIA.  
1. Discussão preambular ao mérito recursal voltada a definir a quem 
deve reverter o produto pecuniário alcançado em razão da incidência 
de multa diária oriunda do art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC: se à parte 
demandante, se ao próprio Estado, desrespeitado ante a 
inobservância à ordem judicial, ou, ainda, se a ambos, partilhando-
se, na última hipótese, o produto financeiro das astreintes. Embora o 
texto de lei não seja expresso sobre o tema, inexiste lacuna legal no 
ponto, pertencendo exclusivamente ao autor da ação o crédito 
decorrente da aplicação do instituto. A questão deve ser dirimida 
mediante investigação pertinente à real natureza jurídica da multa 
pecuniária, prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC, à luz de exegese 
integrativa e sistemática do ordenamento jurídico. Assim, desponta 
prima facie a impossibilidade de estabelecer titularidade Estatal, de 
modo total ou parcial, sobre o valor alcançado pelas astreintes, 
porquanto interpretação em tal sentido choca-se inevitavelmente com 
os princípios da legalidade em sentido estrito e da reserva legal (art. 
5º, caput, da CF), segundo os quais toda e qualquer penalidade, de 
caráter público sancionatório, deve conter um patamar máximo, a 
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delimitar a discricionariedade da autoridade que a imporá em 
detrimento do particular infrator. Quando o ordenamento processual 
quer destinar ao Estado o produto de uma sanção, assim o faz 
expressamente, estabelecendo parâmetros para sua aplicação, como 
bem se depreende do disposto no art. 14 do CPC. Tais exigências 
não se satisfazem face ao teor do atual texto do art. 461, §§ 4 e 5º do 
CPC, justo que as normas hoje vigentes apenas conferem a 
possibilidade de fixação da multa pecuniária, sem dispor 
taxativamente sobre tetos máximo e mínimo de sua incidência, o que 
ocorre exatamente para Documento: 22823602 - EMENTA / 
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/04/2013 Página 1 de 4 
Superior Tribunal de Justiça permitir ao magistrado atuar de acordo 
com o vulto da obrigação subjacente em discussão na demanda, e 
sempre a benefício do autor. Extrai-se do corpo normativo em vigor 
um caráter eminentemente privado da multa sob enfoque, instituto 
que, portanto, reclama estudo, definição e delimitação não somente a 
partir de sua função endoprocessual, na qual desponta um caráter 
assecuratório ao cumprimento das ordens judiciais, mas também, e 
sobretudo, sob o ângulo de sua finalidade instrumental atrelada ao 
próprio direito material vindicado na demanda jurisdicionalizada.  
2. Considerações acerca da tutela material específica da mora: o 
ordenamento jurídico brasileiro, desde o regramento inaugurado no 
Código Civil de 1916, no que foi substancialmente seguido pelo texto 
do Diploma Civil de 2002, somente contempla disciplina genérica e 
eficaz quando se cuida da repreensão da mora verificada no 
cumprimento de obrigações ao pagamento de quantia certa. Para 
estas, além da natural faculdade de as partes, no âmbito da 
autonomia da vontade, estabelecerem penalidades convencionais 
(multa moratória), o ordenamento material civil fixou sanções legais 
pré-determinadas, com a potencialidade de incidir até mesmo sem 
pedido do credor para a hipótese de retardamento injustificado (juros 
moratórios). Vislumbra-se, portanto, no sistema pertinente às 
obrigações de pagar, normas jurídicas perfeitas, com preceitos 
primário e secundário, haja vista restar estabelecido um mandamento 
claro direcionado ao devedor, no sentido de que deve efetuar o 
adimplemento no prazo, sob pena da incidência de uma sanção 
material em caso de persistência no estado de mora. Idêntica tutela 
mostrava-se inexistente no tocante às obrigações de fazer e não 
fazer, pois, para elas, o sistema legal apenas permitia a conversão 
da obrigação em perdas e danos, deixando de contemplar 
instrumentos específicos de tutela material voltados a sancionar o 
devedor em mora. Justamente para conferir eficácia aos preceitos de 
direito obrigacional, que determinam ao devedor o cumprimento da 
obrigação, o legislador contemplou nova redação ao art. 461 do 
CPC. No dispositivo mencionado, aglutinaram-se medidas suficientes 
a servir como tutela material da mora (multa pecuniária), além de 
outras, nitidamente de cunho processual, que buscam servir e 
garantir o pronto adimplemento da obrigação (busca e apreensão, 
remoção de pessoas e coisas, cessação de atividades etc). Nesse 
contexto, a tutela material da mora pertinente às obrigações de fazer 
e não fazer, tímida e insipidamente tratada no Código Civil, ganha 
força e autoridade a partir da disciplina fixada no Código de Processo 
Civil, dada a possibilidade de o Documento: 22823602 - EMENTA / 
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/04/2013 Página 2 de 4 
Superior Tribunal de Justiça magistrado agir, inclusive ex officio, 
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cominando uma multa, uma sanção, para a hipótese de o devedor 
manter-se injustificadamente no estado de letargia. 
3. Definição das funções atribuídas à multa pecuniária prevista no 
art. 461, §§ 4º e 5º do CPC: entendida a razão histórica e o motivo de 
ser das astreintes perante o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se 
concluir que o instituto possui o objetivo de atuar em vários sentidos, 
os quais assim se decompõem: a) ressarcir o credor, autor da 
demanda, pelo tempo em que se encontra privado do bem da vida; b) 
coagir, indiretamente, o devedor a cumprir a prestação que a ele 
incumbe, punindo-o em caso de manter-se na inércia; c) servir como 
incremento às ordens judiciais que reconhecem a mora do réu e 
determinam o adimplemento da obrigação, seja ao final do processo 
(sentença), seja durante o seu transcuro (tutela antecipatória). Assim, 
vislumbrada uma função também de direito material a ser exercida 
pela multa pecuniária do art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC, queda 
induvidosa a titularidade do credor prejudicado pela mora sobre o 
produto resultante da aplicação da penalidade. Ainda no ponto, 
cumpre firmar outras importantes premissas, principalmente a de que 
a multa pecuniária tem campo natural de incidência no estado de 
mora debitoris, ou seja, enquanto ainda há interesse do credor no 
cumprimento da obrigação, descartando-se sua aplicabilidade nas 
hipóteses de inadimplemento absoluto. Por não gerar efeitos com 
repercussão no mundo dos fatos, mas apenas ressarcitórios e 
intimidatórios, a multa deve guardar feição de ultima ratio, cabendo 
ao magistrado, no momento de aferir a medida mais adequada para 
garantir o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, ter 
sempre em mira que o próprio sistema de tutela específica previsto 
no art. 461 do CPC confere a possibilidade da adoção de 
providências muito mais eficazes, que significam a pronta satisfação 
do direito do demandante. 
4. Enfrentamento do caso concreto: multa diária, fixada no curso da 
fase de conhecimento de ação revisional, para o caso de 
descumprimento de ordem judicial, na esteira de determinar a 
exclusão do nome da autora perante os cadastros de proteção ao 
crédito. Resultado final da demanda que significou ínfima alteração 
nos parâmetros contratuais sob discussão, sendo induvidosa a 
inadimplência da autora, que, em rigor, autorizaria a própria 
negativação. Aparente inutilidade, ademais, das astreintes, nos 
moldes aplicados, à vista da possibilidade que assistia ao magistrado 
de, determinando a expedição de ofício diretamente ao órgão 
protetito responsável, obliterar desde logo o estado de mora, 
Documento: 22823602 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - 
DJe: 16/04/2013 Página 3 de 4 Superior Tribunal de Justiça com a 
pronta satisfação do comando judicial. Circunstâncias que, 
examinadas sob os aspectos processual e sobretudo material da 
multa pecuniária, recomendam substancial diminuição do valor 
estipulado no Tribunal Estadual. Providência cabível, mesmo após o 
trânsito em julgado da sentença, à luz do disposto no art. 461, §6º, 
do CPC. Precedentes da Corte. 
5. Recurso especial conhecido e provido em parte. 
(STJ, REsp n. 949.509/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão. j. 
08/05/2012)   
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Por fim, o Código de Processo Civil de 2015 veio afastar qualquer dúvida 

que poderia haver nesse sentido, acompanhando o entendimento já sedimentado 

pela doutrina majoritária e pela jurisprudência, dispondo expressamente em seu 

artigo 537, §2º, que o titular da multa é, afinal, o exequente. 

 

4.7.1.6 Do valor da multa 

 

O artigo 461, §6º, do CPC de 7384, deixava uma brecha para a alteração 

do valor ou a periodicidade da multa pecuniária já fixada, a qualquer tempo, 

mediante o critério subjetivo do julgador, caso viesse a entender que ela havia se 

tornado insuficiente ou excessiva. 

Tomando por base essa premissa, aliada aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como sob a alegação de que se deve 

evitar o enriquecimento ilícito da parte, nossos Tribunais vinham revertendo o valor e 

a periodicidade das multas, inclusive de forma retroativa. Nesse sentido: 

 
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. 
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C § 6º, DO ART. 
461, DO CPC. 1 - Nos termos do § 6º, do art. 461, do CPC, pode o 
juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente 
caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se 
tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 
3 - Também, em conformidade com o que consta do enunciado 25, 
XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao 
disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que 
deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender 
aos fins sociais da lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, 
consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do 
enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida. 
(TJ-DF85 - DVJ: 1157090720068070001 DF 0115709-
07.2006.807.0001, Relator: Iracema Miranda e Silva, Data de 
julgamento: 06/05/2008, Segunda Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 20/06/2008, 
Dj-E Pág. 136) 

                                                 
84 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências 
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

   [...]  
   §6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se 

tornou insuficiente ou excessiva. 
85 BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, DF, 2018. 

Disponível em: <www.tjdf.jus.br>. Acesso em: out. 2017. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - 
EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA - VALOR EXORBITANTE - 
REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PROVIDO. I - A jurisprudência Pretoriana já está consolidada no sentido 
de que a multa diária imposta por descumprimento de decisão judicial 
pode ser revista de ofício pelo juiz quando se revelar excessiva ou 
insuficiente, em face da aplicação do princípio da razoabilidade, 
conforme disposto no art. 461, § 6º, do CPC; II - A cominação de multa 
não faz coisa julgada material, tendo em vista que o crédito resultante 
das astreintes não faz parte das questões já decididas ao longo do 
processo, tratando-se, portanto, de matéria que não integra o referido 
processo, propriamente dito. Precedentes; III - Assim, ainda que se 
reconheça que houve demora da agravante para dar pleno 
cumprimento à decisão transitada em julgado, o quantum arbitrado para 
as astreintes, no importe de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e 
oitenta mil reais), mostra-se exorbitante, devendo ser limitado, no caso, 
ao valor do bem da obrigação principal, sob pena de enriquecimento 
sem causa da parte, sobretudo pelo fato de que a referida multa não se 
presta para reposição de eventuais perdas e danos, que sequer 
restaram comprovados nos autos; IV - Agravo de instrumento provido.  
(TRF-286 - AG: 201302010176680, Relator: Desembargador Federal 
ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 10/04/2014, PRIMEIRA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 02/05/2014) 

 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA RECURSO ESPECIAL. 
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPÓSITO INFRINGENTE. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO 
DE MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO.  REDUÇÃO 
E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. I. É possível a redução 
das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos 
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar 
exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o 
enriquecimento ilícito. II. O objetivo das astreintes é o cumprimento do 
decisum e não o enriquecimento da parte. III. Embargos de declaração 
recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.  
(STJ, AgRg no Ag 1257122/SP 2009/0233525-9, T4, Min. Rel. Aldir 
Passarinho, j. 17/09/2010) 

 

Com a edição do CPC de 2015, uma pequena alteração nos dizeres do 

§1º, do artigo 537, que é o equivalente do artigo 461, §6º, do diploma revogado, 

dispõe expressamente a impossibilidade de revisão de situações pretéritas: 

 
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

                                                 
86 RIO DE JANEIRO; VITÓRIA. Tribunal Regional da 2ª Região. Rio de Janeiro, 2017. Disponível 

em: <www.trf2.jus.br>. Acesso em: out. 2017. 
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cumprimento do preceito. 
§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 
I – se tornou insuficiente ou excessiva; [...]. (grifo nosso) 

 

Embora a atual jurisprudência do STJ seja no sentido de permitir a 

revisão das multas pecuniárias a qualquer tempo, com a nova redação dada pelo 

artigo 537, §1º, do CPC, tal entendimento deverá ser objeto de novos debates, já 

que o legislador foi claro quanto à possibilidade de revisão de valores somente de 

valores vincendos, dando, portanto, eficácia ex nunc às astreintes. 

Uma dúvida pode surgir, ainda, com relação ao teto das multas no caso 

de demandas submetidas aos Juizados Especiais, eis que a sua competência fica 

limitada a situações onde o valor não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos. 

Havendo aplicação de multas diárias para o caso de descumprimento de uma ordem 

judicial, o valor da condenação pode vir a superar o teto imposto pela Lei 

9.099/1995.  

Embora ainda haja uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial, o 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), emitiu o Enunciado 144, para 

afastar qualquer dúvida a respeito do tema: 

 
ENUNCIADO 144 (Substitui o Enunciado 132) – A multa cominatória 
não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser 
razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação 
principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas 
do devedor (XXVIII Encontro – Salvador/BA).87 

 

Deste modo, não há que se falar em exclusão de competência dos 

Juizados Especiais, nos casos em que o valor das execuções ultrapassarem o teto 

de 40 salários mínimos previsto na Lei 9.099/1995, com a adição das astreintes.  

 

4.7.1.7 A execução das astreintes 

 

O cumprimento do preceito objetiva a coerção na aplicação de sanção 

pecuniária de vários modos, no entanto, apesar do seu caráter coercitivo, não é raro 

ocorrer o seu descumprimento, gerando a ineficácia desse importante instrumento 

                                                 
87 CNJ. Enunciados cíveis. Brasília, DF, 18 nov. 2016. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/corregedoriacnj/redescobrindo-os-juizados-especiais/enunciados-
fonaje/enunciados-civeis>. Acesso em: out. 2017. 
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inibitório de conduta lesiva e a promoção das ordens judiciais de urgência. 

Um dos motivos relacionados ao descumprimento das astreintes era a 

impossibilidade de sua execução imediata. No CPC de 1973, não havia menção 

expressa ao momento de sua exigibilidade, o que levou à criação de diversas 

vertentes pela doutrina e pela jurisprudência.  

Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça lançou o Informativo 51188, que 

adotou vertente intermediária, entendo ser possível desde que haja uma sentença 

favorável ao pedido do autor, e que eventual recurso não tenha sido recebido com 

efeito suspensivo. 

A seguir apresentamos uma tabela sobre as correntes existentes no STJ, 

com base nas informações contidas no Informativo 511, do STJ: 

 
Quadro 1 – Resumo da posição do STJ sobre a possibilidade de execução 

provisória das astreintes fixadas em tutela antecipada 
1ª corrente: NÃO 

 

Não é possível a execução 

provisória das astreintes. 

 

É necessário o trânsito em 

julgado para que elas sejam 

exigidas. 

2ª corrente: SIM 

 

É possível a execução 

provisória das astreintes sem 

quaisquer condicionamentos, ou 

seja, com base até mesmo em 

uma mera decisão interlocutória 

ainda não confirmada. 

3ª corrente: SIM 

 

É possível a execução 

provisória das astreintes desde 

que: 

a) o pedido a que se vincula a 

astreinte seja julgado procedente 

na sentença ou acórdão; 

b) o recurso interposto contra 

essa sentença ou acórdão não 

tenha sido recebido no efeito 

suspensivo. 

Principais argumentos 

 

A multa só deve ser paga à 

parte que sagrar-se 

definitivamente vencedora na 

demanda. Logo, deve-se 

aguardar o final do processo. 

 

A mera ameaça de aplicação da 

multa, ao final, já é suficiente 

para provocar uma pressão 

psicológica no devedor. 

Principais argumentos 

 

Para que a multa possa cumprir 

sua função coercitiva é 

necessário que ela possa ser 

exigida imediatamente. 

 

 

Condicionar a exigência da 

multa ao trânsito em julgado iria 

enfraquecer a pressão 

psicológica que as astreintes 

devem causar. 

Principais argumentos 

 

Os dispositivos legais que 

exigem o trânsito em julgado 

referem-se apenas aos 

processos coletivos. 

 

Desse modo, não há 

determinação legal para que se 

aguarde o fim do processo para 

se cobrar as astreintes. 

 

Por outro lado, não é admissível 

a execução da multa com base 

em mera decisão interlocutória 

                                                 
88 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informativo de jurisprudência de 2013 organizado por 

ramos do direito: informativos n. 511 a 532. 2. ed. Brasília, DF, 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/informativos/ramosdedireito/informativo_ramos_2013.pdf>. 
Acesso em: out. 2017. 
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(que tem cognição sumária e 

precária), sendo necessário que 

a liminar que as fixou seja 

confirmada em sentença ou 

acórdão para garantir maior 

segurança. 

Jurisprudência 

 

“Nos termos da reiterada 

jurisprudência do STJ, a multa 

diária somente é exigível com o 

trânsito em julgado da decisão 

que, confirmando a tutela 

antecipada no âmbito da qual 

foi aplicada, julgar procedente a 

demanda.” (AgRg no AREsp 

50.196/SP, 1ª T, DJe 

27/08/2012) 

Jurisprudência 

 

“É desnecessário o trânsito em 

julgado da sentença para que 

seja executada a multa por 

descumprimento fixada em 

antecipação de tutela” (AgRg no 

AREsp 50.816/RJ, 2ª T., Dje 

22/08/2012) 

 

[…] É possível a execução da 

decisão interlocutória que 

determinou o pagamento de 

astreintes no caso de 

descumprimento de obrigação 

[…].”  (AgRg no Resp 

1299849/MG, 3ª T, Dje 

07/05/2012) 

Jurisprudência 

 

“As astreintes serão exigíveis e, 

portanto, passíveis de execução 

provisória, quando a liminar que 

as fixou for confirmada em 

sentença ou acórdão de 

natureza 

definitiva (art. 269 do CPC), 

desde que o respectivo recurso 

deduzido contra a decisão não 

seja recebido no efeito 

suspensivo. A pena incidirá, 

não obstante, desde a data da 

fixação em decisão 

interlocutória.” (Resp 

1347726/RS, 4ª T, Dje 

04/02/2013) 

Doutrinadores 

 

Cândido Rangel Dinamarco; 

Luiz Guilherme Marinon 

Doutrinadores 

 

Cássio Scarpinella Bueno; 

Fredie Didier Jr. 

Doutrinadores 

 

Não encontrada referência. 

 

Fonte: Elaborado por Auro Hadano Tanaka. Baseado em informações prestadas no Informativo 511 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informativo de jurisprudência de 2013 organizado 
por ramos do direito: informativos n. 511 a 532. 2. ed. Brasília, DF, 2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/informativos/ramosdedireito/informativo_ramos_2013.p
df>. Acesso em: out. 2017). 

 

O dilema do momento da execução das astreintes restou dirimido com a 

redação data ao artigo 537, §3º, do CPC de 2015, que estabeleceu:  

 
Art. 537.[...] §3º A decisão que fixa a multa é passível de 
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido 
o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença 
favorável à parte. 
 

Essa inovação é extremamente salutar, pois um dos principais incentivos 

à inadimplência dos devedores era a impossibilidade de se exigir deles qualquer 

espécie de obrigação pecuniária imediata. 

Com base nessa sistemática, a decisão judicial ficava vinculada a uma 

questão muito subjetiva: o medo do devedor de ter de desembolsar o valor da multa, 

o que certamente só ocorreria num futuro distante, já que qualquer ato de execução 



140 

 

 

só podia ocorrer após o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal, e 

somente se ela fosse favorável ao autor. 

Levando-se em conta o tempo médio do trâmite dos processos judiciais 

no Brasil, segundo o último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, 

no ano de 201689, temos que o tempo médio de um processo judicial em primeira 

instância, somando-se apenas as fases de conhecimento e de execução, é de 6,2 

anos.  

 

Quadro 2 - Tempo de demora no trâmite dos processos em 1º grau na 
Justiça Estadual no Brasil 

  Fonte: CNJ. Justiça em números 2016. Ano base 2015. Brasília, DF, 2016. p. 70. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.p
df>. Acesso em: out. 2017. 

 

Caso haja recursos para segunda instância, o tempo médio para prolação 

de uma decisão nos Tribunais Estaduais é de 6 meses. Depois disso são mais 9 

meses de espera até o envio do processo para primeira instância, caso não haja 

recurso para as instâncias superiores. O relatório aponta, ainda, um tempo de 

espera médio de 1 ano e dez meses de espera em alguns casos.  

 
Quadro 3 – Tempo de demora nos julgamentos em 2º grau na 

Justiça Estadual no Brasil 

 
Fonte: CNJ. Justiça em números 2016. Ano base 2015. Brasília, DF, 2016. p. 70.    

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff3 
             44931a933579915488.pdf>. Acesso em: out. 2017. 

                                                 
89 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça em números 2016. Ano base 2015.   

Brasília, DF, 2016. p. 70. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/ 
    b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf>. Acesso em: out. 2017. 
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Por fim, existem os processos submetidos ao crivo dos Tribunais 

Superiores. Foram apresentados dados do TST e do STJ, porém, não foram 

apresentados dados do STF. Para o que interessa a este estudo, apresentamos 

somente os dados do STJ. 

 

Quadro 4 – Tempo de demora nos julgamentos no STJ 

 
Fonte:  CNJ. Justiça em números 2016. Ano base 2015. Brasília, DF, 2016. p. 70. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a93357 
             9915488.pdf.> 

 

 
Naquela Corte Superior de Justiça, o tempo médio para prolação de uma 

decisão é de 10 meses e depois disso é mais 1 ano e um mês, em média, de espera 

até o envio do processo para o tribunal de origem, havendo, em alguns casos, um 

tempo adicional de espera médio de 1 ano e 6 meses.  

É possível verificar, pelos dados fornecidos pelo CNJ, que mesmo na 

remota hipótese de haver solução dos feitos em primeiro grau, sem a interposição 

de recursos para nenhum Tribunal, o tempo médio para o trânsito em julgado de 

uma decisão é de 1,9 anos. No caso de haver recursos que terminaram em segunda 

instância, o tempo aumenta significativamente, para 3,15 anos, na melhor das 

hipóteses. 

As astreintes são fixadas de forma a coagir o devedor a cumprir uma 

obrigação, em geral, em caráter de urgência. Ao se imaginar que somente depois de 

mais de 3 anos o devedor começará a sofrer algum efeito prática da medida, fica 

fácil compreender que a sua inércia poderá lhe trazer benefícios em alguns casos 

específicos, que serão adiante mencionados. 

 

4.7.1.8 Dados estatísticos do TJSP sobre liminares concedidas contra as operadoras 

de saúde em 2015 

 

A fim de buscar uma amostra das reclamações envolvendo as operadoras 
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de planos de saúde, foi realizada uma pesquisa junto ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo (ANEXO A), a fim de obter dados sobre o número de liminares concedidas em 

desfavor das operadoras de planos de saúde, bem como sobre quantas dessas 

decisões foram descumpridas. 

Os dados fornecidos pelo TJSP são significativos, uma vez que se trata 

do maior tribunal da América Latina, contando com 360 desembargadores, 2000 

magistrados de primeiro grau, quase 50 mil servidores, 20 milhões de processos, 

com a entrada de aproximadamente 23 mil novas ações todos os dias90. 

O controle do peticionamento eletrônico no Tribunal, é feito pelo Sistema 

de Automação da Justiça (SAJ), com a utilização de códigos específicos para cada 

tipo de ação e de petição. De acordo com a Coordenadoria de Planejamento do 

TJSP, no ano de 2015 foram efetuadas 2.873 movimentações relacionadas a 

liminares concedidas total ou parcialmente, em desfavor das operadoras de planos 

de saúde, com os seguintes parâmetros: 

 

Quadro 5 – Códigos de assuntos para peticionamento no SAJ-EST 

Tipo Movimentação 

332 – Concedida a Antecipação de tutela 

339 – Concedida a Medida Liminar 

889 – Concedida em parte a Antecipação de Tutela 

892 – Concedida em parte a Medida Liminar 

60323 – Concedida a Antecipação de Tutela no Pedido Inicial 

60579 – Concedida a Medida Liminar no Pedido Inicial 

60584 – Concedida em Parte a Antecipação de Tutela no Pedido Inicial 

60585 – Concedida em Parte a Medida Liminar no Pedido Inicial 

Fonte: TJSP. Informação n. 459_2016 – Protocolo n. 2016_063647 – Multas em Tutelas 
de Urgência Contra Operadoras de Planos de Saúde (ANEXO A) 

 
 
Levando-se em conta o volume de ações propostas todos os dias nos 

tribunais paulistas, é notório que o número de liminares concedidas foi insignificante.  

O problema envolvendo as operadoras de planos de saúde é muito 

conhecido no meio jurídico. No mesmo ano de 2015, tentando encontrar uma saída 

para o aumento no número de demandas contra as operadoras de planos de saúde, 

o TJSP criou o Número de Apoio Técnico e de Mediação (NAT), através do Termo 

                                                 
90 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo, 2017. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em: out. 2017. 
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de Cooperação Técnica n. 000.045/2015, firmado com a Associação Brasileira de 

Medicina de Grupo (ABRAMGE) e a Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FENASAUDE), que teria por objetivo promover uma composição entre os usuários e 

as operadoras de planos de saúde. 

Embora a intenção tenha sido salutar, assim que foram traças as 

diretrizes básicas de funcionamento do setor, a “Associação Juízes para a 

Democracia”, uma entidade não governamental, sem fins lucrativos ou 

cooperativistas, que congrega juízes trabalhistas, federais e estaduais de todas as 

instâncias de todo país, endereçaram uma petição ao então Presidente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, Desembargador José Renato Nalini (ANEXO B), tecendo 

graves considerações sobre a forma procedimental adotada para se tentar a 

conciliação entre os usuários e as operadoras de planos de saúde, bem como 

fizeram importantes recomendações, com o intuito de tornar efetivos os objetivos 

pretendidos inicialmente com a criação do Núcleo de Mediação. No pedido, a 

Associação aponta um dos principais problemas constatados nesse tipo de 

demanda específica contra as operadoras de planos de saúde: 

 
No que concerne ao setor de saúde suplementar, o ato índice de 
acolhimento de pedidos de tutela jurisdicional, em caráter definitivo, 
evidencia que a causa da excessiva procura do Poder Judiciário 
reside na recusa ilegítima, pelas operadoras de planos de saúde e 
seguros de assistência à saúde, ao custeio de atendimento médico-
hospitalar. (folha 1). 

 

Na visão da Associação, há um número inexpressivo de propostas de 

transação formuladas por operadoras de planos e seguros de assistência à saúde, 

em processos visando cobertura assistencial, o que indicaria a baixa possibilidade 

de haver uma composição entre as partes nesse tipo de demanda judicial. 

Além do mais, outros fatores reforçam tal tese, e foram detidamente 

apontados no documento:  

 

O acesso ao Poder Judiciário é, em regra, precedido de (i) 
requerimento de cobertura contratual à operadora e (ii) expressa 
recusa ou silêncio desta. Ou seja, a operadora dispõe, na fase 
extrajudicial, de espaço para ações voltadas à autocomposição, seno 
desnecessária a atuação conjugada do Poder Judiciário para o fim 
de viabilizar a oferta pela operadora “aos seus clientes de 
alternativas ou serviços satisfatórios em tempo célere e em ambiente 
neutro” (cf. Termo de Cooperação Técnica em epígrafe). 
Diante desse quadro, o Núcleo de apoio Técnico e de Mediação 
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(NAT) poderá se revelar ineficaz ao fim proposto. 
O setor apresenta, ainda, fragilidades sob a ótica do Direito 
Processual Civil, do Direito do Consumidor e do Direito 
Administrativo. 
O Termo de Cooperação Técnica em epígrafe confere ao juiz a 
faculdade de submeter o processo ao Núcleo de Apoio Técnico e de 
Mediação (NAT), independentemente de anuência do autor da 
demanda, a fim de viabilizar a formulação, pela operadora de plano 
ou seguro de assistência à saúde, de proposta de mediação liminar. 
O condicionamento de apreciação de pedido de tutela de urgência à 
formulação de proposta de mediação é incompatível com o direito do 
consumidor à “facilitação da defesa de seus direitos” (artigo 6º, VIII, 
da Lei n. 8.078/1990); a sujeição do processo à mediação liminar 
representa, sob a ótica do Direito do Consumidor, entrave ao acesso 
à ordem jurídica justa. 
A mediação liminar esbarra, igualmente, na regra do artigo 303, §1º, 
II, do Novo Código de Processo Civil, que prevê a adoção de método 
de autocomposição após a concessão da tutela de urgência.  
A atuação do Núcleo de Apoio Técnico e de Mediação (NAT) 
extrapola o próprio escopo da Recomendação n. 36, de 12.7.2011, 
do Conselho Nacional de Justiça, que propõe exclusivamente a 
formação de núcleos de apoio técnico a juízes, nada dispondo sobre 
autocomposição liminar de conflitos no setor de saúde suplementar.  
Ademais, as demandas envolvendo assistência privada à saúde 
apresentam peculiaridades que não se harmonizam com a 
sistemática de mediação liminar. 
O pedido de cobertura contratual é deduzido com base em 
prescrição do médico que assiste o consumidor. Supondo que a 
operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, com base em 
parecer de sua equipe técnica, proponha o custeio de procedimento 
ou exame alternativo; a proposta envolverá necessariamente questão 
de ordem técnica; logo, o consumidor, antes de emitir aceitação ou 
recusa, terá de submetê-la a seu médico assistente. A busca da 
mediação implicará, assim, retardamento da prestação jurisdicional. 
Ante a vulnerabilidade do consumidor perante a operadora de plano 
ou seguro de assistência à saúde, agravada pela fragilidade inerente 
à crise de saúde enfrentada e pela necessidade premente da 
assistência médico-hospitalar, a mediação conduzida pelo Núcleo de 
Apoio Técnico e de Mediação (NAT) pode, ainda, resultar em 
transações inválidas sob a ótica do Código Civil e do Código de 
Defesa do Consumidor (artigo 51 da Lei n. 8.078/1990). 
Pelas razões acima, a mediação liminar se mostra inviável em 
demandas que versem sobre cobertura contratual de planos e 
seguros de assistência à saúde. (ANEXO B, folhas 1-3). 
 

Embora não haja resposta expressa por parte do TJSP, sobre a petição 

enviada pela Associação de magistrados, no site do Tribunal só são apontados dois 

setores ligados à solução alternativas de conflitos, o “Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC)” e “Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)”91, não havendo menção a nenhum 

outro setor envolvendo litígios com operadoras de planos de saúde. 

 

4.7.1.9 Peculiaridades das astreintes nas ações contra operadoras de saúde 

 

Como já esclarecido anteriormente, as astreintes funcionam como um 

método coercitivo a ser exercido contra o devedor renitente em cumprir com uma 

obrigação que lhe é imposta por lei ou por força de um contrato.  

Diversamente do que ocorre em litígios envolvendo a prestação de 

serviços públicos de saúde, onde é possível exigir do Poder Público todos os 

recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde capazes de garantir o bem estar 

dos cidadãos e dar efetividade ao direito fundamental da saúde, previsto em nossa 

Carta Magna, nas relações privadas só é possível exigir o que estiver previsto 

contratualmente, excepcionando-se situações onde ocorrer abusos cometidos contra 

os consumidores, quando tais disposições poder ser anuladas por ferirem as regras 

consumeristas. 

Segundo informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, a Agência 

Nacional de Saúde (ANS) elaborou um relatório onde foram analisadas 508.141 

manifestações feitas por 66,7 milhões de beneficiários, envolvendo as operadoras 

de planos de saúde, e conclui-se que a maior parte das reclamações (39%), se 

referem a problemas com a rede credenciada, marcação, agendamento e 

descredenciamento de rede. Em seguida, 25% das queixas envolveram 

procedimentos de saúde, autorização, negativa de cobertura e de atendimento. Por 

fim, o levantamento apontou que 14% das reclamações tratavam de questões 

administrativas, 13% de assuntos financeiros e os restantes 9% sobre Serviço de 

Atendimento ao Cliente.92  

Essa avaliação anual passou a ser obrigatória após a edição da 

Resolução Normativa 323/2013 da ANS93, e visa obter dados sensíveis na prestação 

                                                 
91 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: conciliação e mediação. São Paulo, 

2017. Disponível em: <http://buscador.tjsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection=default 
&docId=71b1703252d355c31efd18cc3d7817dcbdf68fa3&fieldName=Visualizar&extension=htm#q=n
%C3%BAcleo%20de%20apoio>. Acesso em: out. 2017. 

92 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Principal reclamação contra planos e de saúde é sobre prestadores de 
serviços. Brasília, DF, 12 jul. 2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2016/07/ principal-
reclamacao-contra-planos-de-saude-e-sobre-prestadores-de-servicos>. Acesso em: out. 2017. 

93 ANS. Resolução Normativa n. 323, de 03 de abril de 2013. Dispõe sobre a instituição de unidade 
organizacional específica de ouvidoria pelas operadoras de planos privados de assistência saúde. 
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de serviços suplementares de saúde, autorizando medidas punitivas contra as 

operadoras, previstas na Resolução Normativa n. 124, de 30 de março de 200694, 

conforme, tais como: multas, advertência, vedação temporária de ingresso de novos 

beneficiários, cancelamento de autorização para funcionamento, etc.  

Apesar das medidas administrativas adotadas pela ANS para promover a 

melhoria do setor de saúde suplementar, o número de reclamações ainda é muito 

alto, sendo a atuação do Judiciário imprescindível para a correção das ilegalidades e 

abusos cometidos contra os consumidores. 

Para a solução do segundo maior problema gerado pelas operadoras de 

planos de saúde (procedimentos de saúde, autorização, negativa de cobertura e de 

atendimento), a imposição das astreintes possui relevância capital. 

Muitos dos atendimentos e coberturas negados pelas operadoras dizem 

respeito a tratamentos complexos e de alto custo, os quais, quase sempre, estão 

relacionados a doenças graves, em estágio avançado de evolução. 

Em 2012 o Ministério da Saúde anunciou que iria incorporar o remédio 

Trastuzumabe no Sistema Único de Saúde95, para o tratamento de câncer de mama, 

o que causou um grande impacto na comunidade médica e em pacientes que 

estavam acometidos com a doença, pois o medicamento diminui em 22% o risco de 

morte de mulheres com a doença e ainda reduz as chances de reincidência. Em 

2017, o governo liberou o uso para pacientes com metástase, a fim de aumentar a 

sobrevida das pessoas acometidas com a doença, havendo esforço por parte de 

diversas associações médicas para que se estenda a sua liberação para todos os 

tipos de pacientes. 

O câncer de mama, segundo informa o Ministério da Saúde, é o segundo 

mais comum no mundo e o mais frequente entre as mulheres. No Brasil, estimam-se 

52.680 novos casos em 2012 e o mesmo número para 2013.  

Embora seja reconhecidamente eficaz, o seu alto custo no mercado 

                                                                                                                                                         
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 abr. 2013. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/ 
component/%20legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MjQwNA==%3E>. 
Acesso em: out. 2017. 

94 Id. Resolução Normativa n. 124, de 30 de março de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 
abr. 2006. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/component/%20legislacao/?view=legislacao 
&task=TextoLei&format=raw&id=Nzkw>. Acesso em: out. 2017. 

95 INCA. Medicamento de alto custo para câncer de mama será incorporado ao SUS. Rio de 
Janeiro, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias 
/site/home/noticias/2012/medicamento_alto_custo_cancer_mama_sera_incorporado_sus>. Acesso 
em: out. 2017. 



147 

 

 

(cerca de R$ 10.000,00 por cada dose), acaba impedindo a sua liberação para todos 

os pacientes. 

No caso das operadoras de planos de saúde, a obrigatoriedade de cobrir 

tratamentos de alto custo, como é o caso do fornecimento do Trastuzumabe, acaba 

impactando o seu orçamento, e isso leva, não raro, a recusa na cobertura do 

tratamento. 

O paciente que se vê acometido de doenças graves já sofre um grande 

abalo físico, emocional e psicológico em função das limitações físicas impostas pela 

doença e pelos efeitos colaterais causados por tratamentos agressivos, além do 

temor de danos permanentes que possam ser causados pela doença, sem contar 

com o maior temor, o da morte. Além disso tudo, a negativa injusta da cobertura de 

tratamentos e medicamentos é um fator extremamente pernicioso, que agrava o 

estado físico e mental do paciente. 

No caso da proteção à saúde, ainda que se trata da saúde privada, cujos 

serviços são prestados mediante a celebração de um contrato particular, há 

situações muito particulares a serem consideradas no momento da fixação das 

astreintes, que o que será tratado neste capítulo. Para estes casos, a concessão de 

uma medida de urgência ou emergência deve ser sempre acompanhada de um 

mecanismo eficaz de coerção do agente da conduta lesiva.  

No caso da negativa injusta, como ocorre nos casos acima citados, o 

valor a ser fixado a título de multa deve sopesar os seguintes fatores: (i) a fixação do 

valor da pena pecuniária de acordo com a capacidade financeira do destinatário da 

multa, devendo o valor deve servir de elemento dissuasório da recalcitrância do 

devedor; (ii) a urgência na obtenção do resultado almejado pelo autor, atentando 

condições como: idade, estado de saúde, gravidade da doença (quando o litígio se 

referir a esse tipo de demanda), etc.; (iii) reincidência do devedor em situações 

semelhantes, onde já foi prestada a tutela jurisdicional em seu desfavor e não houve 

cumprimento espontâneo das decisões jurisdicionais. 

A medida que mais multas começarem a ser aplicadas contra uma 

mesma operadora de planos de saúde suplementar, o impacto financeiro causado 

pelo desembolso de recursos financeiros, ainda que de forma provisória, ficando os 

valores retidos em uma conta judicial, acabará servindo de fator de dissuasão das 

práticas lesivas contumazes, evitando danos que poderiam ser causados a outros 

usuários nas mesmas condições.  
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Por outro lado, se for o caso de se retirar a empresa do mercado, poderão 

os usuários serem transferidos para outras operadoras sem nenhuma espécie de 

carência, sob supervisão da ANS, o que também acabará sendo benéfico para toda 

a sociedade, que precisa de proteção contra os maus prestadores de serviços. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução dos direitos humanos, elevando-os à categoria de direitos 

fundamentais, dentre os quais se encontra o direito à saúde, não é suficiente para 

garantir que tais direitos sejam efetivos e factíveis. 

Ainda que a positivação do direito seja algo desejável para o fim de 

proporcionar mais segurança jurídica, sem nos esquecermos do pluralismo jurídico, 

já se tornou evidente que não basta para que a concretização dos ideais expressos 

nas normais jurídicas se tornem uma realidade palpável. A simples menção aos 

direitos de habitação, saúde, vida, educação, dentre outros direitos sociais, não tem 

se mostrado eficiente da maneira como foi preconizada pelos legisladores. 

Conquanto tais direitos estejam expressos no texto de nossa Carta 

Magna, as favelas não param de se proliferar nas grandes metrópoles; as filas para 

atendimento nos hospitais da rede pública não param de crescer; o número de 

crianças sem estudo continua elevado, enfim, todas as mazelas humanas que 

tentam ser combatidas pelo Estado continuam em evidência. 

Ao Direito cabe criar mecanismos de eficácia dos direitos, tornando-os 

algo real e prático, que criem um conforto e uma segurança jurídica palpável. Ideais 

oníricos de nada servem. As normas, em especial as que estabelecem os direitos 

humanos fundamentais, não podem refletir uma máxima, dita por Apparício Torelly, 

o Barão de Itararé: “Para este mundo ficar bom, é preciso fazer outro.”1.  

Cabe ao Judiciário fazer com que as normas sejam utilizadas e 

interpretadas de forma a dar eficácia a esses direitos, e sempre que houver conflitos 

entre os direitos fundamentais e outras normas, que os primeiros prevaleçam. E no 

caso de haver conflitos entre os próprios direitos fundamentais, que o Juízo, 

analisando as peculiaridades dos casos concretos, faça prevalecer o que melhor 

atender aos interesses da real efetividade da justiça.  

As astreintes foram criadas pelos pretórios franceses como instrumento 

de eficácia das ordens judiciais, e dada a sua eficácia, foram adotadas nos 

ordenamentos jurídicos e tribunais estrangeiros, onde ganharam novas feições. 

No caso de demandas que envolvem a garantia do direito à saúde, 

                                                 
1 BELÉM, Euler de França. 40 frases impagáveis do Barão de Itararé. Brasília, DF, 2013. 

Disponível em: <https://www.revistabula.com/1557-40-frases-impagaveis-barao-de-itarare/>. 
Acesso em: 15 out. 2017. 
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mormente nos casos onde se envolve o risco de morte do jurisdicionado, a eficácia 

das decisões judiciais possui relevância ainda maior, pois envolve um direito 

garantido constitucionalmente. 

Com as alterações promovidas no Código de Processo Civil de 2015 (Lei 

n. 13.105, de 16 de março de 2015), relativas às astreintes, a possibilidade de se 

promover a sua execução provisória deve servir de ferramenta inibitória das 

condutas lesivas, promovendo uma mudança de comportamento das operadoras de 

planos de saúde, fazendo com que os problemas reiteradamente sofridos pelos seus 

usuários deixem de existir. E se assim não ocorrer, que o abalo financeiro seja 

suficiente para retirar do mercado as empresas incapazes de prestar um serviço 

adequado aos consumidores, promovendo uma salutar mudança no mercado de 

saúde suplementar no país. 
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ANEXO A – Informação sobre multas em Tutelas de Urgência contra 
Operadoras de Planos de Saúde (TJSP)  
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ANEXO B – Petição da Associação Juízes para a Democracia para o Presidente  
do TJSP. 
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ANEXO C – Modelo de contrato de planos de saúde coletivos por adesão 
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