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RESUMO
Enquanto os direitos civis impedem a intromissão do 
poder político na esfera individual, também chamados 
de direitos da liberdade legislativa ou apenas liberdades 
negativas, os direitos sociais, ao contrário dos direitos ci-
vis, obrigam o Estado a intervir na esfera individual para 
satisfazer uma necessidade da pessoa. São, portanto, 
chamados também de direitos de liberdade positiva ou 
simplesmente liberdades positivas. Do ponto de vista téc-
nico-jurídico, as liberdades positivas são assimiladas ao di-
reito de crédito qualquer que seja a posição subjetiva que 
garante a execução de uma prestação. O direito à saúde 
tem uma característica seja da liberdade negativa, seja da 
liberdade positiva: o indivíduo pretende, de uma parte, 
que todos deixem de afetar o seu bem-estar psíquico, 
físico e social, e de outra que os poderes públicos ofere-
çam a ele os serviços para a obtenção deste bem-estar. O
balanço dos princípios de liberdade e solidariedade pode 
influenciar de maneira relevante o conteúdo, negativo e 
positivo, do direito à saúde.
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ABSTRACT
While civil rights prevent the intrusion of political power 
into the individual sphere, social rights, also called legis-
lative rights of freedom or negative liberties, unlike civil 
rights, force the state to intervene at the individual level 
to meet the needs of the person. They are therefore 
also called positive rights to freedom or simply positive 
freedoms. From a technical and legal standpoint, positive 
freedoms are assimilated to the right to claim whichever 
is the subjective position that ensures the implementation 
of the provision. The right to health has characteristics of 
both negative freedom as well as positive freedom: the 
individual looks, in part, for all to fail to affect their physi-
cal, social and mental well-being, and, on the other hand, 
for public authorities to provide the services to obtain 
well-being. The balance of the principles of freedom and 
solidarity in a relevant manner can influence the content, 
negative and positive, of the right to health. 
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INTRODUÇÃO

Sempre que o cidadão pretende que os go-
vernantes respeitem seu direito à propriedade, 
à livre expressão, à livre iniciativa econômica e 
à manifestação religiosa, faz uso de prerrogati-
vas conhecidas como direitos da liberdade legis-
lativa ou apenas liberdades negativas.

Outrossim, o dever do poder público de 
garantir o direito à educação, à saúde com cui-
dados gratuitos a todos, à assistência e à pre-
vidência social configura os considerados direi-
tos sociais, que, ao contrário dos direitos civis, 
obrigam o Estado a intervir na esfera individual 
– ou seja, direitos de liberdade positiva ou sim-
plesmente liberdades positivas. 

Nesse contexto, o direito à saúde tem carac-
terísticas, simultaneamente, de liberdade negati-
va e de liberdade positiva: o indivíduo pretende, 
de uma parte, que todos deixem de afetar o seu 
bem-estar psíquico, físico e social, e de outra, 
que os poderes públicos ofereçam a ele os ser-
viços para a obtenção deste bem-estar.

Assim, o duplo caráter de liberdade nega-
tiva ou positiva do direito à saúde demonstra 
um balanço entre os princípios de liberdade, 
de igualdade e de solidariedade, que não pode 
ser resolvido com base em critérios puramente 
lógicos, uma vez que se considera a liberdade 
de escolha de comportamento do indivíduo e a 
solidariedade com a redistribuição dos recur-
sos econômicos presentes na sociedade.

LIBERDADES NEGATIVAS E 
LIBERDADES POSITIVAS

É notável que com as revoluções inglesa, esta-
do-unidense e francesa a classe burguesa clamou 
ao Estado pelo respeito do direito à proprieda-
de e das liberdades individuais. Nasceram, assim, 
os direitos civis que impedem a intromissão do 
poder político na esfera individual. Mediante es-

ses direitos civis, o cidadão pretende que os go-
vernantes respeitem a sua propriedade e a sua 
liberdade pessoal de expressão, da iniciativa eco-
nômica e religiosa. Estes direitos são, portanto, 
chamados também de direitos da liberdade ne-
gativa ou liberdades negativas e são as liberdades 
reivindicadas de início nos confrontos do poder 
público (BARBERA; FUSARO, 2001, p. 120). 
Obviamente, as liberdades negativas valem não 
somente sob a visão dos entes públicos, mas tam-
bém de outros sujeitos do ordenamento: seria 
ilógico permitir aos privados de violar os direitos 
que a autoridade política ou administrativa devem 
respeitar. Do ponto de vista técnico-jurídico, as 
liberdades negativas são similares aos direitos de 
propriedade, esfera inviolável da pessoa.

Entre o final do século XIX e o início do sé-
culo XX, os cidadãos, que se fortificaram com a 
extensão do direito ao voto, solicitam ao Estado 
prestações que não conseguiam obter através 
do livre mercado. Obtiveram, assim, a garan-
tia do poder público do direito à educação, do 
direito à saúde com cuidados gratuitos aos in-
digentes, o direito à assistência e à previdência 
social. Estes são os considerados direitos sociais,
que, ao contrário dos direitos civis, obrigam o 
Estado a intervir na esfera individual para satisfa-
zer uma necessidade da pessoa (FACCHI, 2007, 
p. 123). São, portanto, chamados também de di-
reitos de liberdade positiva ou liberdades positivas. 
As liberdades positivas, ou direitos sociais, são 
uma “condição para o bom funcionamento da 
democracia, que é um gozo real das liberdades 
civis e políticas” (MAZZIOTTI, 1965, p. 805). 
Trata-se de liberdades garantidas através de ser-
viços: o direito aos cuidados médicos necessita 
de atividades terapêuticas, o direito à educação 
se realiza mediante atividades de ensino.

Os serviços que os poderes públicos ofere-
cem têm um custo, que é coberto por meio 
do sistema fiscal. Realiza-se, assim, uma redis-
tribuição da renda: por exemplo, as pessoas 
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pobres poderão ser atendidas se existir um 
serviço sanitário financiado com os recursos 
dos ricos. Os poderes públicos asseguram os 
direitos sociais agindo, de certa forma, como 
Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos 
pobres. As liberdades positivas são expressões 
do princípio da solidariedade, pois, como disse 
Rawls, a solidariedade social atenua as conse-
quências da “loteria natural” em que algumas 
pessoas gozam de mais recursos enquanto ou-
tras não têm a mesma sorte (RAWLS, 1997).

Do ponto de vista técnico-jurídico, as liber-
dades positivas são assimiladas ao direito de 
crédito qualquer seja a posição subjetiva que 
garante a execução de uma prestação. 

O direito à saúde tem uma característica, 
seja da liberdade negativa, seja da liberdade 
positiva: o indivíduo pretende, de um lado, que 
todos deixem de afetar o seu bem-estar psíqui-
co, físico e social e, de outro, que os poderes 
públicos ofereçam a ele os serviços para a ob-
tenção deste bem-estar.

O aspecto de liberdade negativa do direito à 
saúde é o mais remoto e nasceu com as ordens 
jurídicas. No sistema mais antigo de leis que se co-
nhece, o código de Ur-Nammu (servo de Ur), rei 
babilônio da terceira dinastia (aproximadamente 
2000 a.C.), lê-se: “Se um homem quebrou o pé 
de outro, pagará 10 moedas de prata”. O deba-
tido modo de colocar valor e ressarcir os danos à 
pessoa continua vivo até hoje e com certeza não 
vai acabar nunca. Mas hoje a liberdade negativa de 
excluir intromissões na esfera privada que resguar-
da o bem-estar psicofísico foi enriquecida de novos 
temas que atendem principalmente à liberdade de 
autodeterminação do cidadão a respeito das cul-
turas médicas (RICCI, 2000, p. 21), liberdade que 
compreende o direito de recusar um tratamento 
clínico, mesmo que ele seja indispensável para so-
breviver (COCCONI, 1998, p. 90).

Uma definição completa da liberdade negati-
va do paciente tem que dar conta, também, dos 

princípios que se podem acolher em matéria 
de testamento biológico e de eutanásia (BAR-
NI; SANTOSUOSSO, 1998, p. 188-190). No 
princípio da autodeterminação são enraizados 
os problemas relativos ao consenso informado, 
ou seja, o direito do cidadão de obter informa-
ções de saúde claras e adequadas ao seu estado 
emocional e cultural, acerca de seu diagnóstico, 
a respeito do tipo de ato médico necessário re-
lativamente ao diagnóstico, a respeito dos resul-
tados que se espera obter com o ato médico e 
sobre os riscos que ele comporta (FIORI, 1999, 
p. 328-329). É evidente que a autodeterminação 
tem sentido somente se o indivíduo estiver em 
condições de entender as problemáticas relacio-
nadas ao seu estado patológico.

O aspecto de liberdade positiva do direito 
à saúde é recente, estando ligado ao desenvol-
vimento do estado social que garante serviços 
sanitários públicos (VILLA, 1998, p. 275-281). 
É claro que o nível de satisfação do direito à 
saúde intenso no sentido “positivo” depende 
da vontade do organizador e do que os pode-
res públicos conseguem realizar para prevenir 
e curar as doenças.

Seguindo as teorias jurídicas segundo as 
quais as noções de democracia não podem 
exaurir-se no método de escolha dos gover-
nantes através de eleições, mas devem neces-
sariamente compreender também os direitos 
do homem, ficamos cientes de que a concreta 
tutela do direito à saúde, no seu duplo aspecto 
de liberdade negativa e positiva, é um elemen-
to de essencial importância para estabelecer 
se uma ordem é mais ou menos democrática 
(HELD, 2006). Na verdade, se o cidadão for 
respeitado, seja quando pede que ninguém 
condicione seu estado psicofísico, seja quando 
pede ajuda para resolver os seus problemas sa-
nitários, realizam-se os princípios da liberdade, 
da igualdade e da solidariedade que estão na 
base da democracia.
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O BALANÇO ENTRE OS 
PRINCÍPIOS DE LIBERDADE, DE 
IGUALDADE E DE SOLIDARIEDADE 

É necessário, todavia, evidenciar que o du-
plo caráter de liberdade negativa ou positiva do 
direito à saúde demonstra o equilíbrio entre os 
princípios de liberdade, de igualdade e de so-
lidariedade, e uma coisa extremamente difícil 
que não pode ser resolvida a partir de critérios 
puramente lógicos. 

Considera-se que em virtude do princí-
pio de liberdade, o indivíduo tem o direito de 
comportar-se de modo a colocar em risco as 
suas condições de saúde, sem que ninguém 
possa interferir em tal escolha. Por exemplo, 
a pessoa tem o direito de consumir bebidas al-
coólicas em quantidade ilimitável.  Com base 
no princípio da solidariedade, a mesma pessoa 
tem o direito de receber cuidados do serviço 
sanitário nacional quando o álcool vier a cau-
sar-lhe doenças. Mas uma outra validação do 
comportamento entre os valores da liberdade 
e da solidariedade poderia levar a conclusões 
diferentes.

A solidariedade é realizada com a redistri-
buição dos recursos econômicos presentes na 
sociedade. Esses recursos são limitados e de-
vem ser geridos de maneira mais racional para 
fazer com que os direitos sociais sejam garanti-
dos da melhor forma possível. 

É óbvio que, se as condutas que colocam em 
risco a saúde fossem evitadas, existiriam menos 
doenças para cuidar, e, portanto, uma poupança 
seria gerada, a qual poderia ser desfrutada pe-
los poderes públicos para intervir de modo mais 
eficaz na terapia de outros casos patológicos. Se 
alguns indivíduos não tivessem comportamentos 
clinicamente errados, outras pessoas poderiam 
gozar de cuidados melhores para as doenças e 
não contribuiriam para o desenvolvimento des-
tas. Para obter esse resultado, seria possível sus-

tentar a necessidade de criar normas que proí-
bam o comportamento de risco. 

A esse pensamento, porém, pode-se opor 
outro: o direito de dispor da própria saúde 
compreende também o direito de colocá-la em 
risco, pois o dever da solidariedade impõe que 
aquele que se comportou de modo a favore-
cer uma doença também tem o direito de ser 
cuidado às custas de quem tem condições de 
vida mais salutares. Mas com esse pensamen-
to se poderia rebater que o cidadão, quando 
escolhe ter comportamentos arriscados para a 
sua saúde, viola o dever de solidariedade que 
o prende aos outros cidadãos, doentes e não 
doentes, que têm condutas mais corretas de 
acordo com a ciência médica, pois subtrai os 
recursos que deveriam ser a ele destinados. 

Como se vê, o diverso balanço dos princí-
pios de liberdade e solidariedade pode influen-
ciar de maneira relevante o conteúdo, negativo 
e positivo, do direito à saúde. Também a partir 
desse ponto de vista, então, compreende-se 
como o estudo e a atuação deste direito abar-
cam as questões mais complexas e debatidas 
da teoria jurídica.

CONCLUSÃO

Analisado que o direito à saúde tem uma ca-
racterística seja da liberdade negativa, sempre 
que o indivíduo pretende que todos deixem de 
afetar o seu bem-estar psíquico, físico e social, 
seja da liberdade positiva ao querer que os po-
deres públicos ofereçam a ele os serviços para 
a obtenção deste bem-estar, deve-se sempre 
realizar o balanço entre os princípios de liber-
dade, de igualdade e de solidariedade.

O direito de comportar-se com riscos a sua 
saúde, tendo como fundamento o princípio da 
liberdade e, ao mesmo tempo ter o princípio 
da solidariedade como fundamento para o di-
reito de receber cuidados do serviço sanitário 
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nacional, é uma conduta que subtrai recursos 
públicos e intervém na aplicação de recursos 
em outras patologias.

Logo, o comportamento seguro e preven-
tivo do indivíduo, que não exponha sua saúde 
a riscos, e o consequente uso consciente dos 
recursos destinados à saúde, demonstram a 
possibilidade de balanço dos princípios de li-
berdade e solidariedade e sua capacidade de 
influência sobre o conteúdo, negativo e positi-
vo, do direito à saúde. 
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