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RESUMO
O presente artigo pretende abordar o direito à saúde na 
sociedade atual, pela perspectiva dos êxitos e fracassos 
do Estado Democrático de Direito. Para tal análise, o 
artigo enfocará em primeiro lugar o próprio resgate da 
história do Estado e sua trajetória até o Estado Democrá-
tico de Direito. A partir de então, procurará compreen-
der o papel que desempenham as políticas (públicas) no 
contexto de um Estado que se assume como um projeto 
finalístico e transformador, identificado com o reconhe-
cimento e realização do conjunto dos direitos humanos 
para, desse modo, enfrentar aquilo que se nomeou como 
judicialização da política.
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ABSTRACT
This article seeks to address the right to health in current 
society, from the perspective of the successes and failures 
of the Estado Democrático de Direito (democratic rule 
of law). For this analysis, the article will focus on the very 
first rescue in the state’s history and its trajectory to the 
Estado Democrático de Direito (democratic rule of law). 
From this point on, the article seeks to understand the 
role that politics (public) play in the context of a state that 
has taken on a finalistic and transformative project which 
is identified as the recognition and realization of all human 
rights in order to confront that which has been named the 
legalization of politics. 
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O direito à saúde é, com certeza, um dos pro-
blemas fundamentais da sociedade contemporâ-
nea, como Estado Social, sobretudo sob a fórmu-
la do Estado Democrático de Direito (BOLZAN 
DE MORAIS; STRECK, 2010). Ressalta-se a posi-
ção sobre a impossibilidade de uma teoria geral 
do Estado, seguindo a proposta de Hermann Hel-
ler (BERCOVICI, 2003). Um dilema que repercu-
te os sucessos, limites e fracassos deste mesmo 
projeto de organização política. 

Um problema que nos coloca frente à ne-
cessidade de pensar as condições necessárias e 
suficientes para tentar minimizar nossas culpas 
e insucessos em resgatar os compromissos da 
modernidade em torno ao caráter finalístico 
do próprio Estado, no caso voltado ao cum-
primento de sua função social, alicerçado nos 
fundamentos da república elencados na Carta 
Política de 1988.

De qualquer forma, este é um tema que exi-
giria um trato inter/transdisciplinar, mas, como 
juristas, temos alguns limites tecnológicos e, 
mais, alguns olhares peculiares, buscando-se, 
aqui, apenas oferecer a abertura de algumas 
portas e lançar alguns olhares possíveis que, 
mesmo parciais, parecem necessários para ilu-
minar o tema enfrentado (MIAILLE, 1994).

O objeto ora em discussão deve(ria) ser 
abordado em três aspectos principais. Em pri-
meiro lugar, seria preciso recuperar a própria 
história do Estado e sua trajetória até o atualís-
simo Estado Democrático de Direito. Somente
assim se poderia compreender o significado e 
o papel que desempenham as políticas (pú-
blicas) no contexto de um Estado que se as-
sume como um projeto finalístico e transfor-
mador, identificado com o reconhecimento e 
realização do conjunto dos direitos humanos 
para, assim, enfrentar aquilo que se nomeou 
como judicialização da política, a qual vem 
marcada pela emergência do constitucionalis-
mo do pós-guerra e, sobretudo, pela maior 

conflituosidade com que se vê confrontada a 
sociedade atual, seja como consequência da 
própria democratização – que inclui um maior 
acesso ao direito e à justiça, embora este deva 
ser confrontado, ainda, com a desigualdade no 
conhecimento e nas condições econômicas dos 
indivíduos –, seja como resultado da fragiliza-
ção do modelo do Estado Social – em sentido 
amplo -, o que faz emergir um conjunto cada 
vez maior de pretensões irrealizadas, as quais 
acabam por desaguar nos tribunais, como es-
tuário da irresignação da cidadania, diante da 
inconsistência das políticas de bem-estar, das 
promessas incumpridas da modernidade, bem 
como daquelas todas contidas nos textos cons-
titucionais conformadores de um projeto de 
sociedade marcantemente includente e voltada 
ao asseguramento e promoção da dignidade da 
pessoa humana como fundamento da própria 
ordem constitucional. Para Baumann (1998, p. 
10), a sociedade moderna pensou em si mesma 
como uma atividade da “cultura” ou da “civili-
zação”, por isso a expressão que Freud passou 
a estudar denominando de “civilização moder-
na” seria um pleonasmo. O sociólogo refere 
que na modernidade (civilização) o homem ab-
dica da liberdade em prol da segurança estatal, 
enquanto na pós-modernidade atual, renuncia 
à segurança em busca da felicidade, liberdade e 
do prazer. Neste momento, contudo, em que 
se estabelece a desregulamentação, retorna-se 
à sensação de mal-estar. Nas palavras do autor: 
os mal-estares da modernidade provinham de 
uma espécie de segurança que tolerava uma li-
berdade pequena demais na busca da felicidade 
individual. Os mal-estares da pós-modernidade 
provêm de uma espécie de liberdade de procu-
ra do prazer que tolera uma segurança indivi-
dual pequena demais. 

Assim, o Estado Constitucional contempo-
râneo incorpora um conjunto de normas reu-
nidas, de regra, em um documento jurídico 
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legislado que formata o poder político sob a ló-
gica de um poder limitado e controlado e, além 
disso, reconhece os direitos humanos como 
conteúdos fundamentais que direcionam o po-
der, voltado à sua consecução como finalidade 
da ação estatal; e, como tal, é um produto da 
história, por isso, dinâmico, bastando perceber 
a passagem do Estado Mínimo ao Estado Social;
dos direitos de liberdade aos direitos de solida-
riedade etc. Pode-se dizer, assim, que o Estado 
Constitucional do século XIX não é o mesmo 
do século XX. 

No século XX, com nascedouro ainda no 
transcurso do século XIX, observa-se a trans-
formação do Estado Liberal que assume o fei-
tio de Estado Social, suportado em um novo 
constitucionalismo – agora Social –, vindo em 
resposta ao novo tratamento dado à chamada 
questão social, a qual deixa de ser um “caso 
de polícia” para tornar-se um caso de políticas 
públicas (sociais), com o objetivo de enfrenta-
mento dos dilemas da escassez1.

O constitucionalismo social traz consigo o 
reconhecimento constitucional desta questão
social que advém das transformações operadas 
pelas revoluções industriais, pelo novo mode-
lo de produção (fabril) e pela emergência de 
uma nova categoria social – o proletariado ou 
as classes operárias. Esta questão social vem 
apresentada constitucionalmente sob os inédi-
tos direitos sociais l.s. – de igualdade ou direitos 
econômicos, sociais e culturais (DESCs) – que 
em tudo diferem dos primeiros, em particular 
por exigirem uma maior e mais qualificada in-
tervenção, bem como a elaboração de políticas
públicas prestacionais para a sua satisfação, o 
que faz desviar o foco das atenções da esfera 
legislativa do Estado para o ambiente da ativi-

dade executiva – ambas compondo o que ora 
se nomeia como função de governo.

Com isso, não só a forma do Direito se mo-
difica – tanto que se identifica uma transição 
das proibições para as prestações, das punições 
para os prêmios, das regras para os princípios2,
mas o seu próprio conteúdo e estratégia de 
concretização (BOBBIO, 1978). Hoje, não se 
fala em direitos negativos (de abstenção) e 
direitos positivos (de prestação). Há uma im-
bricação inevitável entre ambos (ÁVILA, 2006; 
DWORKIN, 2000).

E, neste contexto é que aparecem as defi-
ciências, em primeiro lugar, da própria doutri-
na jurídica que não tem respostas suficientes e 
eficientes para o trato destes novos direitos, 
contribuindo, assim, para o aumento de uma 
conflituosidade que exige novas formas de tra-
tamento, com a presença de novos atores, em 
um contexto de profunda insuficiência de re-
cursos e diante de uma reviravolta nas fórmulas 
político-econômicas contemporâneas. 

Assim, entre outras consequências, ocorre 
uma nova transição funcional no Estado – an-
tes do Legislativo ao Executivo – agora, como 
vemos, em direção à Jurisdição, em razão da 
democratização no acesso, por um lado, e, por 
outro, a insatisfação quanto à (ir)realização das 
promessas constitucionais presentes na história 
do constitucionalismo social e, ainda mais, no 
agora reconhecido neoconstitucionalismo(s).

O Estado Social passou por significativas 
transformações ao longo do tempo. Pode-
-se dividir esta história em duas grandes fases. 
Uma que vai de seu surgimento até sua con-
solidação e as primeiras décadas gloriosas. 
Outra que emerge com o esgotamento de 
suas estratégias ante o início da crise da matriz 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Tal situação se repete, com as suas peculiaridades, com o surgimento e reconhecimento da novíssima questão ambiental que 
opera não mais com a escassez, mas, agora, com o risco, algo não localizado e diferenciado como a tradicional questão social.

2 A discussão que gira em torno dos princípios constitucionais e do processo de ressignificação que sofreram no decorrer da 
história não é objeto do presente texto.
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energética, o desenvolvimento tecnológico e a 
transformação da economia capitalista, com a 
inauguração daquilo que identificamos como 
crise estrutural. 

A primeira fase foi marcada por sua instala-
ção, aprofundamento de mecanismos de inter-
venção e alargamento de seus conteúdos. Na 
segunda, quando seus sucessos já não são tão 
marcantes ou, até mesmo, lhe trazem dificul-
dades, é que se vê o projeto do Estado Social
envolto em tensões que fazem, muitas vezes, 
transitar o debate acerca da sua realização do 
âmbito Executivo – da política – para o Jurisdi-
cional – da judicialização, pondo em evidência 
os limites e dificuldades que tal desvio de rota 
acarreta, pois, ao mesmo tempo promove-se o 
redirecionamento da questão do ambiente da 
política para o da justiça.

O que se verifica é que o constitucionalis-
mo social revela a obsolescência precoce de 
uma doutrina constitucional recémedificada no 
âmbito do constitucionalismo moderno, mas 
voltada ao liberalismo clássico e seu modelo 
de regulação – em um período de pouco mais 
de um século (finais do XVIII e início do XX). 
Desde a origem este novo constitucionalismo 
trouxe problemas para os juristas, politólogos, 
gestores públicos etc.

Este é um outro debate, mas serve para 
lembrar que tal fragilidade doutrinária vai apa-
recer na experiência brasileira pós-88, apenas 
para se ter uma ideia da dimensão do déficit 
e das dificuldades para fazer-se concreta uma 
constituição dirigente como a brasileira, ainda 
mais em um contexto de profunda transfor-
mação, muitas vezes em sentido regressivo ao 
projeto inaugural.

O Estado Constitucional Social ganhou con-
tornos definitivos no pós-Segunda Guerra Mun-
dial, como tentativa de enfrentamento das barbá-
ries experimentadas no período. Emerge daí um 
constitucionalismo que, além de reforçar e trans-

formar sua substância e materialidade, constrói 
novos sistemas de se fazer efetivo. Acrescentam-
-se ao conteúdo social instrumentos processuais 
que visam dar conta dos conflitos advindos da 
não realização dos mesmos, já prevendo, como 
inerentes às fórmulas jurídicas e à normatividade 
estatal moderna, a sua irrealização.

Estabelecem-se, na experiência brasileira, os 
novos direitos ladeados por novos instrumentos 
processuais – Ação Declaratória de Inconstitu-
cionalidade por Omissão, Mandado de Injunção, 
Ação Civil Pública, Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental –, novos atores – par-
tes públicas (MP, Defensorias), partes coletivas 
(associações, sindicatos, grupos de interesses) 
– e, sobretudo, por um reforço/valorização dos 
sistemas de controle de constitucionalidade, com 
particular atenção à Jurisdição Constitucional, 
com uma democratização permanente do acesso 
à jurisdição, embora muitas vezes descurando de 
um seu pressuposto, o acesso ao direito.

Assim, está desenhado o Estado Social no 
pós-guerra, com a supervalorização do cons-
titucionalismo, marcado sob o modelo do(s) 
neoconstitucionalismo(s), na crença profunda 
de que com isso podemos construir uma so-
ciedade justa e solidária, com a erradicação da 
pobreza e marcada pela ideia da função social, 
tudo isto muito presente na Constituição bra-
sileira do pós-autoritarismo, que possui uma 
identidade baseada nas experiências europeias 
da segunda metade do século passado, o qual 
se vê confrontado com seus próprios limites e 
com as transformações para as quais não se ha-
via precavido, se é que se poderia estar ou se 
é que adiantaria estar... em razão de suas pró-
prias idiossincrasias.

A experiência brasileira, vivida no pós-88, 
evidencia a constatação de que somente as pre-
visões contidas na Constituição não têm a ca-
pacidade de, por si mesmas, solucionar os pro-
blemas sociais, transformando magicamente o 
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mundo da vida e os séculos de exclusão social. 
Há um vácuo profundo, ou um vazio imenso, 
entre ter Constituição e estar em Constituição 
[...] (BERCOVICI, 2004). 

Tudo isto, há que se dizer, só pode ser ade-
quadamente compreendido partindo-se de 
uma Teoria do/para o Estado Constitucional que
perceba a conexão intrínseca entre Estado e 
Constituição, apesar das tensões e descontinui-
dades que se percebem nos dias atuais, de um 
constitucionalismo em tempos de globalização.
(JULIOS-CAMPUZANO, 2009).

E é apenas neste contexto que ganha senti-
do se discutir a judicialização da política como 
uma consequência inescapável a um Estado que 
se apresenta como de bem-estar, mas que se vê 
confrontado com as complexidades contemporâ-
neas e as transformações que afetam as estrutu-
ras político-jurídicas da modernidade. Ora, se os 
sucessos do Estado Social fossem incontestáveis e 
tivéssemos uma ótima realização de seus conteú-
dos não se discutiria o problema, e.g., do direito 
à saúde como um dever do Estado, sobretudo 
levando-o ao tratamento do sistema de justiça.

Dito de outra forma, a conflituosidade de 
que se está falando não estaria posta perante 
os tribunais, ausente das preocupações sociais 
em uma sociedade ótima. Porém, por desgraça 
ou por humanidade, não se vive neste mundo 
ideal – não se confunda com idealizado – e é 
exatamente do descompasso entre projeto po-
lítico-constitucional e projeto político-econômico
que subjaz a fórmula do Estado contemporâ-
neo e de onde advêm tais dificuldades. 

Surge daí o confronto de interesses que 
deságua na Jurisdição que se torna, assim, o 
grande ambiente de disputa e definição política 
na atualidade, embora sem dever ultrapassar 
seus próprios limites no sentido de fazer valer 
para todos os compromissos constitucionais. O
acesso à saúde se faz, muitas vezes, por meio 
do acesso à Justiça.

A disputa pela efetivação dos direitos sociais 
no ambiente jurisdicional é, assim, uma das 
marcas da contemporaneidade. Experimenta-
-se um rearranjo organizacional na forma es-
tatal da modernidade, fruto das próprias difi-
culdades do Estado Social, e se percebe um 
embate do Estado com ele mesmo, da cons-
trução legislativa de promessas à disputa por 
sua concretização, em um primeiro momento 
no âmbito da administração (Executivo) envol-
ta em projetos de reforma do Estado e, poste-
riormente, diante da insatisfação na sua (ir)rea-
lização, nos limites da Jurisdição, em busca das 
promessas perdidas.

E, deste quadro surgem novos questiona-
mentos, que passam, ainda, das clássicas interro-
gações acerca da eficácia das normas de direitos 
sociais, visto sob novos ângulos, até as dúvidas 
acerca da legitimação da Jurisdição para intervir 
nas opções políticas, sejam legislativas, sejam das 
práticas administrativas. Ou seja, tem-se o deba-
te entre função de governo e função de garantia,
remodelando a clássica tripartição de funções, 
passando, ainda, pelos limites que demarcariam 
a extensão destes “direitos” constitucionais, em 
uma disputa entre o mínimo existencial e a reser-
va do possível, margeado pelo fundamento da dig-
nidade humana no contexto de um Estado que, 
apesar de social, não rompeu com um modelo 
econômico (capitalismo) cujo fundamento não 
é, por óbvio, o da inclusão social como pressu-
posto de sociabilidade. 

No Estado brasileiro, provavelmente mais do 
que em outras experiências constitucionais simi-
lares, a justiciabilidade da questão social tem per-
mitido que várias decisões sejam proferidas em 
torno ao debate do conteúdo e da extensão dos 
direitos sociais, sobretudo quanto ao tema do di-
reito à saúde, como, exemplificativamente, a dis-
cussão estabelecida pelo Supremo Tribunal Fede-
ral na ADPF n° 45, da mesma forma que merece 
atenção a decisão constante do Agravo Regimen-
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tal contra decisão da STA 175, depois de realizada 
Audiência Pública – Saúde, realizada no STF nos 
dias 27, 28 e 29/004 e 04, 05 e 06/05/2009.

ADPF – Políticas Públicas – Intervenção Ju-
dicial – “reserva do possível” (transcrições) 
Min. Celso de Mello. Ementa: Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. 
A questão da legitimidade constitucional do 
controle e da intervenção do poder judiciá-
rio em tema de implementação de políticas 
públicas, quando configurada hipótese de 
abusividade governamental [...].Considera-
ções em torno da cláusula da “reserva do 
possível”. Necessidade de preservação, em 
favor dos indivíduos, da integridade e da 
intangibilidade do núcleo consubstanciador 
do “mínimo existencial”. Viabilidade instru-
mental da arguição de descumprimento no 
processo de concretização das liberdades 
positivas (direitos constitucionais de segunda 
geração) (BRASIL, 2004).

Neste sentido parece sintomática a decisão 
constante da Apelação Cível n. 2003.71.05.005440-
0/RS, assim como do RE 596445/RS, que decidiu, 
em sede da Ação Civil Pública, acerca da possibili-
dade de que os pacientes possam ser assistidos por 
médicos de sua livre escolha, em internações hos-
pitalares a que se submetam, bem como lhes seja 
permitido o acesso a acomodações diferenciadas 
com o pagamento do que se denomina “diferença 
de classe”. (RIO GRANDE DO SUL, 2005).

CONSTITUCIONAL. CONSELHO RE-
GIONAL DE MEDICINA DO RGS. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SUS.
- O Conselho Regional de Medicina é parte 
legítima para propor ação civil pública com a 
finalidade de discutir a necessidade de tria-
gem dos pacientes internados pelo SUS e a 
possibilidade de que sejam assistidos, nas in-

ternações, por médicos de sua livre escolha. 
- O Sistema Único de Saúde, o SUS, é único 
e assegura o acesso universal e igualitário a 
ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, sendo vedadas, pela 
RES-283/91, quaisquer formas de cobrança 
complementar decorrente da modalidade 
“diferença de classe”.

Nesta jurisprudência percebe-se a quanto 
pode chegar o debate em torno dos direitos 
sociais, tomando o direito à saúde como parâ-
metro. É impressionante observar na leitura dos 
votos manifestações que passam longe de qual-
quer fundamento jurídico apto a substanciar a 
decisão, tais como consta do voto divergente:

Divirjo do ilustre Relator levada pela cer-
teza de que estamos aqui justamente pro-
curando fazer cumprir o que está escri-
to na Constituição. E o Judiciário tem de 
procurar interpretá-la buscando aquilo 
que o espírito do constituinte idealizou.
Sabemos que Constituição Federal con-
tém regras que não estão sendo cumpridas 
pelo Estado. O sistema de saúde no Brasil é 
uma vergonha, pessoas morrem aguardan-
do a data para fazer um exame. É certo que 
há os planos de saúde, que proporcionam 
atendimento mais rápido, só que, pela atual 
conjuntura econômica do país, verificamos 
que a grande maioria da população não tem 
hoje condições de pagar um plano de saúde 
nos moldes em que estão sendo oferecidos.
De um lado, temos a realidade econômica do 
país, que leva as pessoas a fugir de um plano 
de saúde porque não têm condições financei-
ras. De outro lado, o sistema público, que é 
caótico e tem sérias dificuldades, porque a 
massa da população é muito grande, e o em-
pobrecimento está aumentando de tal forma 
que tem sobrecarregado a Previdência Social.
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Os médicos têm feito milagres para poder 
atender. Então, a bem de garantir aquilo 
que a Constituição assegura, que é a saú-
de como um direito de todos, se puder-
mos, devemos minorar as consequências 
do descaso do Poder Público com a saúde 
pública e evitar até que médicos respon-
dam, quando, na realidade, não lhe de-
ram condições para prestar atendimento.
Não vejo a quebra de isonomia pelo fato de a 
pessoa que tem um pouco mais de condições 
ter a possibilidade de pagar pela acomodação 
separada e pela assistência de seu médico.
Conclui-se, portanto, que o Conselho Re-
gional de Medicina está procurando não só 
estabelecer uma sistemática que permita um 
atendimento para quem não tem um plano de 
saúde, como também para quem não pode 
esperar por um atendimento que irá demorar.
Ressalto que o Governo não terá pre-
juízo algum com adoção da modali-
dade “diferença de classe”, pelo con-
trário, cobrando por esse serviço, os 
hospitais conseguirão arrecadar algum valor.
Com relação à obrigatoriedade de pré-
via triagem nos postos de saúde, enten-
do ser uma sistemática cruel, porque faz 
com que as pessoas tenham que percor-
rer uma “via-sacra” até chegar ao aten-
dimento, e a saúde não pode esperar. 
Nesse contexto, entendo que as medidas pa-
liativas que não atentem contra a própria ins-
tituição da saúde pública devem ser adotadas.
Por esses fundamentos, deve ser refomada a 
sentença, para que seja reconhecido o direito 
dos pacientes e dos médicos à internação hos-
pitalar na modalidade “diferença de classe”, 
permitindo o pagamento pelo uso de acomo-
dações e de serviços não custeados pelo SUS, 
bem como para que o município se abstenha 
de exigir que a internação se dê somente após 
exame do paciente em posto de saúde, e se abs-

tenha de impedir a assistência pelo médico do 
paciente […] (RIO GRANDE DO SUL, 2005). 

Da leitura do voto acima extrai-se muito da-
quilo que tem marcado a atuação do sistema de 
justiça no trato da questão. Em primeiro lugar 
um olhar hermenêutico que principia por bus-
car o “espírito do legislador”, o que já se mostra 
como um meio inidôneo para se tentar compre-
ender o significado da norma jurídica utilizada; 
de outro lado, percebe-se que há a indicação 
de um conjunto de situações de base socioló-
gica sem qualquer demonstração da correição 
das afirmações, dando conta de uma atuação 
sustentada em um senso comum dos mais su-
perficiais, o que está a indicar – em aparência, ao 
menos – uma total atitude não de justiciabilidade 
do direito, mas de práticas de algo como que 
uma “justiceirização” do sistema de justiça.

Impressiona, também, no Recurso Extraor-
dinário interposto desta decisão que o STF – 
como Corte Constitucional -, ao fazer reincidir 
as práticas de decisões monocráticas, atue de 
forma também a mostrar um aparente descom-
promisso com a sua própria tradição e, sobretu-
do, um desapego à demonstração das evidências 
adotadas como motivação para a decisão.

Tal sobressai da decisão assim ementada:

DECISÃO: A controvérsia jurídica objeto 
deste processo já foi dirimida pela colenda Pri-
meira Turma deste Supremo Tribunal Federal 
(RE 226.835/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO):
“Direito à saúde. ‘Diferença de classe’ sem 
ônus para o SUS. Resolução n. 283 do extinto 
INAMPS. Artigo 196 da Constituição Federal.
- Competência da Justiça Estadual, porque a 
direção do SUS, sendo única e descentraliza-
da em cada esfera de governo (art. 198, I, da 
Constituição), cabe, no âmbito dos estados, 
às respectivas Secretarias de Saúde ou órgão 
equivalente.
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- O direito à saúde, como está assegurado 
no artigo 196 da Constituição, não deve 
sofrer embaraços impostos por autorida-
des administrativas no sentido de reduzi-
-lo ou de dificultar o acesso a ele. Ine-
xistência, no caso, de ofensa à isonomia.
Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 261.268/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
Cumpre ressaltar, por necessário, que esse 
entendimento vem sendo observado em su-
cessivos julgamentos, proferidos no âmbito 
desta Corte, a propósito de questão essen-
cialmente idêntica à que ora se examina nes-
ta sede recursal (RE 228.750/RS, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 496.244/RS,
Rel. Min. EROS GRAU – RE 601.712/RS,
Rel. Min. CARLOS BRITTO – RE 603.855/
RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
O exame da presente causa evidencia que o 
acórdão ora impugnado diverge da diretriz 
jurisprudencial que esta Suprema Corte fir-
mou na matéria em referência. Sendo assim, 
considerando as razões expostas, conheço e 
dou provimento ao presente recurso extraor-
dinário (CPC, art. 557, § 1°-A).
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2009. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator (BRASIL, 2009).

Observa-se que o julgador tomou como re-
ferência para decidir outra decisão do mesmo 
STF – RE 226835/RS, indicando tratar-se de 
situação equivalente. Todavia, se atentarmos 
para este último julgamento temos que dizem 
respeito a situações completamente distintas:

RE 226835 / RS – RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO
Julgamento: 14/12/1999 Órgão Julgador: 
Primeira Turma
Publicação DJ 10-03-2000 PP-00021 

EMENT VOL-01982-03 PP-00443Parte(s) 
EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECOR-
RIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO
HOSPITALAR NA MODALIDADE “DIFE-
RENÇA DE CLASSE”, EM RAZÃO DAS 
CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE, 
QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRI-
VATIVO. PAGAMENTO POR ELE DA DIFE-
RENÇA DE CUSTO DOS SERVIÇOS. RESO-
LUÇÃO N° 283/91 DO EXTINTO INAMPS. 
O art. 196 da Constituição Federal estabelece 
como dever do Estado a prestação de assistên-
cia à saúde e garante o acesso universal e igua-
litário do cidadão aos serviços e ações para sua 
promoção, proteção e recuperação. O direito 
à saúde, como está assegurado na Carta, não 
deve sofrer embaraços impostos por autorida-
des administrativas, no sentido de reduzi-lo ou 
de dificultar o acesso a ele. O acórdão recor-
rido, ao afastar a limitação da citada Resolução 
n° 283/91 do INAMPS, que veda a comple-
mentariedade a qualquer título, atentou para 
o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, 
o de assistência à saúde. Refoge ao âmbito do 
apelo excepcional o exame da legalidade da 
citada resolução. Inocorrência de quebra da 
isonomia: não se estabeleceu tratamento desi-
gual entre pessoas numa mesma situação, mas 
apenas facultou-se atendimento diferenciado 
em situação diferenciada, sem ampliar direito 
previsto na Carta e sem nenhum ônus extra 
para o sistema público. Recurso não conhecido 
(BRASIL, 2009).

Como se lê, esta última decisão, referida 
como paradigma para decidir, em nada se comu-
nica com a anterior que a toma como tal. Nes-
ta o debate se trava em uma situação concreta, 
cujas características indicam uma situação parti-
cular do interessado que impunha um tratamen-
to diferenciado, justamente para dar concretu-
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de ao próprio princípio da igualdade. Naquela, 
no contexto de uma demanda que envolve um 
interesse difuso, não se permite sua indexação 
com esta. Tal transparece a dificuldade em lidar 
com estes temas, bem como a insuficiência do 
enfrentamento das questões postas à Jurisdição 
a partir de respostas “prêt-à-porter”, mas cujo 
figurino não se identifica com os padrões apre-
sentados em cada um dos casos.

Tal situação, embora não discutida apro-
fundadamente neste momento, em razão dos 
limites deste trabalho, indica o “imbróglio” que 
se encontra a questão em terras brasileiras, do 
que, aqui, apenas indicamos os contornos, deli-
mitados pela extensão do trabalho.

Ora, quando se constitucionaliza o chama-
do Estado Democrático de Direito, deve-se 
atentar para o que isso significa e, por conse-
quência, para as condições, possibilidades e li-
mites de realização das promessas construídas 
no/pelo “contrato constitucional” e contidas no 
bojo da Carta Política que o caracteriza. 

Há que se ter presente que o Estado Demo-
crático de Direito é um projeto estatal que se 
vê confrontado com a finalidade de transformar 
a sociedade, sobretudo na perspectiva da inclu-
são social, como projeto político-constitucional, 
e, de outro lado, delimitado com as proteções, 
resguardos e salvaguardas impostos por uma 
economia capitalista que, não mais podendo 
abstrair a questão da exclusão, estabelece limi-
tes às possibilidades de concretização de um tal 
projeto. Ou seja, vive-se sobre a dualidade: polí-
tica de inclusão vs. economia de exclusão.

Nesse sentido, não se pode almejar do Es-
tado Democrático de Direito mais do que ele 
pode “dar”, nem se supõe que as condições 
para sua execução e desenvolvimento histórico 
permaneçam inalteradas diante das crises da 
própria economia capitalista tradicional – pro-
dutiva – mas, e sobretudo, em face da transfor-
mação operada no campo de sua formulação 

teórica e de suas práticas, impondo a revisão 
de alguns de seus pressupostos. 

O primeiro se refere à mutação de suas 
circunstâncias. Ou, dito de outra maneira, o 
problema das crises do Estado, diante das trans-
formações características da sociedade e da 
economia liberal – capitalismo – contemporâ-
neas. E aqui se abordam apenas dois aspectos 
destas crises, as quais vêm esmiuçadas na obra 
As crises do Estado e da Constituição e a trans-
formação espacial dos direitos humanos ou, sim-
plesmente, em Ciência Política e Teoria do Es-
tado. (BOLZAN DE MORAIS, 2002; BOLZAN
DE MORAIS; STRECK, 2010).

Dentre outras tantas, o Estado contemporâ-
neo se vê confrontado, por um lado, por uma 
crise conceitual, a qual afeta a sua própria formu-
lação como Instituição da modernidade, assen-
tada que estava sobre os pilares dos seus ele-
mentos característicos: território, povo e poder 
soberano. Em linhas gerais, não há mais como 
entender tais conceitos em suas versões clássi-
cas, se é que ainda são conceitos operacionais 
para descrever esta experiência institucional.

Falar em soberania em tempos de Império 
de globalizações ou globolocalismos, de estrutu-
ras supranacionais ou de cosmopolitismos, pare-
ce de uma ingenuidade atroz. (HARDT; NEGRI, 
2001). E, com a falência deste conceito, soa no 
mínimo estranho pretendermos a permanência 
das ideias de povo e, sobretudo, de território 
como espaço geográfico delimitado e submeti-
do a uma ordem jurídica autônoma.

Estas circunstâncias apontam para o desfa-
zimento de certezas iluministas, modernas, ins-
titucionais, apontando para a fragmentação do 
lócus tradicional do que se convencionou cha-
mar Estado Nacional, da sua política e de suas 
estratégias de atuação, gerando: 

- descompasso entre as promessas constitucio-
nais e as possibilidades de sua realização, pois o Es-
tado Social imprescinde de um poder político forte;
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- desconfiança/descompromisso coletivo 
e individual com o seu projeto constitucional, 
naquilo que se identifica como sentimento cons-
titucional, o que pode produzir um abandono 
do Estado Constitucional à sua própria sorte 
ou, de outro lado, uma tentativa de (re)apro-
priação de seus conteúdos privadamente, em 
particular pelos atores individuais de alguma 
forma já incluídos, fortalecendo a exclusão so-
cial (VERDÚ, 2004).

 Lembra-se, por oportuno, o que chama a 
atenção Canotilho (2006, p.147):

[...] ora, o Estado Social só pode desempe-
nhar positivamente as suas tarefas de sociali-
dade se verificarem quatro condições básicas: 
1) provisões financeiras necessárias e su-
ficientes, por parte dos cofres públicos, 
o que implica um sistema fiscal eficien-
te capaz de assegurar e exercer rele-
vante capacidade de coacção tributária;
2) estrutura da despesa pública orien-
tada para o financiamento dos serviços 
sociais (despesa social) e para investi-
mentos produtivos (despesa produtiva); 
3) orçamento público equilibrado de forma a 
assegurar o controlo do défice das despesas pú-
blicas e a evitar que um défice elevado tenha re-
flexos negativos na inflação e no valor da moeda; 
4) taxa de crescimento do rendimento na-
cional de valor médio ou elevado. 

O que se questiona é: teria, neste quadro, 
este Estado, em crise conceitual, condições 
para exercer tais tarefas? Olhando ao redor 
se percebe que, com incidências distintas, 
experimenta-se um quadro histórico no qual 
a potência estatal se vê confrontada com um 
tal grau de fragmentação que muito pouco lhe 
resta para poder desempenhar tais requisitos, 
forçando permanentemente um processo de 
reforma (do Estado) sob os auspícios de um 

neoliberalismo minimizante vinculado ao que 
nomeamos neocapitalismo, desvinculado das 
práticas produtivas e voltado à sua autorrepro-
dução em escala planetária sob os auspícios das 
novas estratégias financeiras tornadas possíveis 
com o advento do mercado global virtual. 

Com isso, resta reconhecer a ocorrência de 
uma segunda crise, que não vem desconectada 
da primeira: a crise estrutural que diz respeito 
às condições – ausência delas – de e para o Es-
tado Social continuar mantendo e aprofundan-
do seu projeto includente.

Nessa perspectiva, como um Estado fra-
gilizado pode se constituir em um ambiente 
de e para a realização dos direitos sociais em 
permanente desenvolvimento? Sendo o Estado 
Social este ajuste precário entre política de in-
clusão e economia – capitalismo – de exclusão, 
este só poderá manter-se estando presentes 
dois fatores: 

- de um lado sua capacidade de decidir e 
impor suas decisões, sempre orientadas para as 
despesas sociais e produtivas e, 

- de outro a suportabilidade deste “acordo” 
inaugural que reuniu (tentou reunir) a liberda-
de liberal à igualdade socialista – uma econo-
mia capitalista voltada à produção de bens de 
consumo, alicerçada em uma sociedade onde o 
trabalho se constitua como fator relevante de 
produção e de incorporação de amplas parce-
las da sociedade à própria economia capitalista, 
bem como a (alguns de) seus resultados – no-
vos produtos, novas tecnologias, novas práticas 
socioeconômicas etc.

Neste contexto, lateralmente, tem ganho 
consistência e amplitude o recurso ao Estado 
Jurisdição, na perspectiva de recolocar tudo nos 
trilhos – no que convencionou-se judicialização
da política. Mas, o Estado Jurisdição é tão Es-
tado quanto o Estado Legislador ou o Estado 
Administrador. Aliás, uma das marcas caracte-
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rísticas da modernidade estatal é a unidade do 
poder político, sendo a sua organização funcio-
nal apenas uma estratégia, também forjada no 
seio do liberalismo, para a sua funcionalidade e 
autocontrole recíproco.

Porém, ao que parece, aqui, a alternativa ao 
projeto civilizatório do Estado apresenta-se como 
a reinstauração da fragmentação feudal ou da 
barbárie natural hobbesiana(?) (RIBEIRO, 2004). 
Um Estado fragilizado gerindo um pacto cujos 
elementos caracterizadores da equação original 
foram completamente transformados é anúncio 
de fracasso, de problemas, de insucessos etc.

O pressuposto da “socialidade”, apontado 
anteriormente, se desfaz não apenas com a re-
privatização ou apropriação privada do espaço e 
das prestações públicas – muito sentido naque-
les países de modernidade tardia, cujas políticas 
sociais prestacionais, quando ocorrentes, muitas 
vezes serviram para reforçar o caixa dos já inclu-
ídos em vez de promoverem a integração social 
dos seus destinatários -, como também com a 
desconstrução da fórmula de interesse comum 
entre democracia e capitalismo (de produção), 
até mesmo porque esta “socialidade” é uma 
marca da ação civilizatória do Estado agindo por 
sobre o egoísmo característico do espaço pri-
vado e da economia liberal (capitalismo). Entre-
tanto, importa observar que o deslocamento do 
poder para o setor privado não exclui o espaço 
público. Este foi redefinido, mas não abolido.

Diante de um quadro de desfazimento da fór-
mula do EBE, seja por suas próprias insuficiências 
e crenças – inclusive nas potencialidades de uma 
racionalidade cientificista (tecnoburocrática) apta 
a solucionar todos os dilemas modernos e uma 
burocracia técnica pronta a dar respostas satisfa-
tórias às demandas políticas – seja pela propalada 
crise fiscal que se lhe abate, o próprio constitu-
cionalismo que lhe dá formatação vê-se cons-
trangido e deslegitimado diante das disputas que 
se estabelecem entre a busca de efetividade da 

Constituição e as pautas estabelecidas pela perse-
guição da eficácia econômica, muitas vezes veicu-
lada a partir dos pressupostos de uma economia 
globalizada que além e porque transformada se 
autonomiza dos limites da política.

Por outro lado, em um ambiente de ris-
co crescente e globalizado, este mesmo novo
espaço econômico projeta – em particular em 
sede de OMC – a ruptura completa do modelo 
de solidariedade social que orienta a fórmula do 
Estado Social, substituindo-o pela preocupação 
com a segurança contra os riscos que podem vir 
de toda e qualquer parte.

Afinal, se uma Constituição de valores trazia 
o problema da atribuição de sentido à norma 
jurídica, uma sociedade de riscos põe a inter-
rogação acerca da atribuição de sentido ao 
paradigma da precaução. Porém, se a política 
– como diálogo democrático – foi substituída 
pela economia – como monólogo da eficiência, 
resta a pergunta: quem decide? 

Esta resposta deve(ria) continuar sendo ca-
tiva do Estado Social, privilegiadamente no am-
biente da política, como resultado do debate 
democrático, muito mais do que ao sistema de 
justiça, mesmo que este se assuma como um 
espaço dialógico em substituição às fórmulas 
tradicionais de fazer realizar o direito, o que 
é uma reflexão que deve ser continuada, mas 
que os limites desta publicação não permitem. 
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