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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO 
TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS

Apresentação

O XXVII Encontro Nacional do CONPEDI – SALVADOR, ocorreu em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia, tendo como temática central “Direito, Cidade Sustentável e 

Diversidade Cultural”. Essa temática estimulou a excelência das discussões, desde a abertura 

do evento, com desdobramentos ao decorrer da apresentação dos trabalhos e da realização 

das diversas plenárias, que versaram, entre outros, sobre a ideia do diálogo como modo de 

superação das desigualdades entre as diversas culturas, como um processo aberto de 

argumentação fundamentado na ética e no respeito à diferença, que permita aos novos 

direitos e novos paradigmas éticos sua incorporação no seio de cada cultura.

As novas relações laborais, no marco de uma sociedade demarcada pela precarização das 

relações sociais e dos direitos e garantias fundamentais mereceu destaque no Grupo de 

Trabalho “EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO 

TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS I”, na medida em que inequivocamente são 

questões que envolvem o cenário atual das relações intersubjetivas de classe, mas também se 

acercam do princípio da dignidade da pessoa humana e da plenitude da cidadania, numa 

visão macro, importando uma análise do presente, mas visando projeções quanto ao futuro da 

relação capital versus trabalho.

Sob a coordenação da Profa. Dra. Edna Raquel Rodrigues Santos - Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estácio de Sá, da Profa. Dra. Luciana Aboim 

Machado Gonçalves da Silva, daUniversidade Federal de Sergipe e do Prof. Dr. Edinilson 

Donisete Machado, do Centro Universitário Eurípedes de Marília - UNIVEM e Universidade 

Estadual do Norte do Paraná - UENP, o GT “EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

NAS RELAÇÕES DO TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS I” contribuiu, com 

exposições orais e debates que se notabilizaram não somente pela atualidade, mas também 

pela profundidade e riqueza dos assuntos abordados pelos expositores.

Eis uma apartada síntese dos trabalhos apresentados:



A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, 

SOCIAIS E EMPRESARIAIS, da autoria de Celso Luis Salgado Ferreira, abordou a 

dimensão protetiva dos direitos fundamentais, direcionada a trabalhadores em posição de 

vulnerabilidade.

Alan Martinez Kozyreff apresentou o artigo intitulado A INTERVENÇÃO ESTATAL 

COMO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO E A MANUTENÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS versando sobre a transição do modelo de Estado Liberal para o 

Estado Intervencionista-social, mormente sobre o enfoque da Constituição do México, de 

1917 e a de Weimar, de 1919 e suas repercussões na Constituição do Brasil, de 1934.

A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMO POLÍTICA DE COMBATE AO 

TRÁFICO DE kPESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO LABORAL foi apresentado 

por Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva e Christiane Rabelo Britto, cujo objetivo 

foi uma análise do tráfico de pessoas para fins de redução da pessoa a condição análoga à de 

escravo.

Sob o título de A REALIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE E 

O LIBERALISMO DE PRINCÍPIOS o artigo da autoria de Vanessa Rocha Ferreira e José 

Claudio Monteiro de Brito Filho, teve como propósito analisar a jusfundamentalidade do 

direito social à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, defendendo a necessidade de sua 

realização plena.

Na sequência foi apresentado o artigo intitulado: AS CRIANÇAS BRASILEIRAS E O 

MUNDO DO TRABALHO: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA DE 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), dos autores: Ana Elizabeth Neirão 

Reymão e Alex Albuquerque Jorge Melem, que refletiu acerca do trabalho infantil no Brasil, 

discutindo esse problema social e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Suzete Da Silva Reis apresentou o texto DA INSEGURANÇA JURÍDICA À 

PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE EMPREGO: OS IMPACTOS DA REFORMA 

TRABALHISTA NO BRASIL, buscando analisar as principais alterações promovidas pela 

reforma trabalhista e seus impactos.

Os autores Karyna Batista Sposato e João Víctor Pinto Santana apresentaram o artigo 

intitulado: HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL GARANTISTA APLICADA AO 



DIREITO DO TRABALHO DO APRENDIZ cuja temática almejou refletir acerca da 

possibilidade de aplicação de uma hermenêutica constitucional garantista nos contratos de 

aprendizagem.

IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO: A IDADE COMO FATOR DE 

TRATAMENTO DIFERENCIADO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES apresentado por Thiago Penido Martins e Virgínia Lara 

Bernardes Braz discutiu os reflexos e a legalidade dos reajustes contratuais em virtude do 

envelhecimento dos beneficiários e pelo aumento da sinistralidade.

A seguir, Marco Antônio César Villatore, em co-autoria com Lincoln Zub Dutra 

apresentaram o artigo intitulado: O "COMPLIANCE" NO ÂMBITO TRABALHISTA 

COMO FORMA DE MITIGAÇÃO DA PRÁTICA DO "DUMPING" SOCIAL E 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO, buscando 

demonstrar a colaboração do "compliance" no âmbito trabalhista como forma de mitigação 

da prática lastimável do "dumping" social e, por conseguinte, como meio de se cogitar 

eficácia plena do direito fundamental ao trabalho.

O DANO MORAL NO DIREITO DO TRABALHO: ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES 

TRAZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA (LEI Nº 13.467/17), de 

Raphaela Magnino Rosa Portilho e Ricardo José Leite de Sousa, abordou o panorama teórico-

conceitual sobre o princípio do não retrocesso social; análise do instituto do dano moral no 

Direito do Trabalho e das modificações implementadas pela Lei nº 13.467/2017.

O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DIGNO SOB A ÓTICA DA 

MODERNIDADE LÍQUIDA DE ZYGMUNT BAUMAN, da autoria de Rodrigo 

Goldschmidt e Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira, cuidou de analisar o direito fundamental 

ao trabalho digno sob a ótica da modernidade líquida de Zygmunt Bauman.

Na sequência, o texto de Lisiane da Silva Zuchetto e Paulo Roberto Ramos Alves 

apresentaram o texto QUESTÕES EMERGENTES ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS 

DADOS PESSOAIS DECORRENTES DO ACESSO ÀS DECISÕES JUDICIAIS NO 

PROCESSO TRABALHISTA: ANÁLISE DE CASOS DE DESPEDIDA 

DISCRIMINATÓRIA EM SEDE RECURSAL versando sobre princípios protetores de 

direitos fundamentais do trabalhador, do início ao fim da relação laboral, considerando a 

divulgação de decisões judiciais nos portais institucionais do Poder Judiciário Trabalhista, 

analisando também a intimidade do empregado quando esta é desafiada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação.



REGULAÇÃO PARA EQUIDADE RACIAL E DE GÊNERO: A BUSCA PELA 

IGUALDADE MATERIAL NO ÂMBITO DAS EMPRESAS PRIVADAS COMO 

GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO, de Danilo Henrique 

Nunes e Letícia de Oliveira Catani Ferreira, buscou realizar uma discussão a respeito da 

discriminação de minorias no mercado de trabalho, como negros, mulheres e cadeirantes, 

ressaltando as medidas reparativas.

Logo após o artigo intitulado: REMINISCÊNCIAS DO PASSADO: O TRABALHO EM 

SITUAÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO E A LUTA PELA LIBERDADE, da autoria de 

Antonio Pedro De Melo Netto e Mariana Loureiro Gama, analisou a questão do trabalho 

forçado no Brasil na atualidade.

Também o artigo com o título: TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: UMA 

NOVA ROUPAGEM PARA UM VELHO PROBLEMA, de Daniela Oliveira Gonçalves e 

Antônio Américo de Campos Júnior, tratou do tema do Trabalho Escravo Contemporâneo, 

buscando compreender as novas formas criadas com o objetivo de manter a exploração dos 

trabalhadores.

Por fim, a autora Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann apresentou o artigo intitulado: 

VIVENDO A CURTO PRAZO: A REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL E A SUA 

RELAÇÃO COM CAPITALISMO FLEXÍVEL, no qual buscou demonstrar como essa 

mudança estrutural laboral atingirá a narrativa da vida das pessoas envolvidas, afetando 

características mais íntimas e pessoais da existência cotidiana. Ao analisar pontos 

fundamentais da reforma, a autora indicou assimetrias do capital/trabalho, além da 

problematicidade da sua legitimidade, atentando à questão das disparidades que envolvem 

direitos fundamentais.

Encerrando os trabalhos, os organizadores e coordenadores do Grupo de Trabalho 

EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO TRABALHO, 

SOCIAIS E EMPRESARIAIS I parabenizaram e agradeceram todos os autores dos trabalhos 

que fazem parte desta obra pelo precioso aporte científico de cada um, que certamente será 

uma leitura atraente e de grande utilidade à comunidade acadêmica.

Por fim, reforçamos nossa imensa satisfação em participar da apresentação desta obra e do 

CONPEDI, que se constitui, atualmente, do mais importante fórum de discussão e 

socialização da pesquisa em nível de Pós-Graduação em Direito, em nosso país.

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM / UENP



Profa. Dra. Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva – UFS

Profa. Dra. Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann - UNIRIO/UNESA

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



A REALIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE E O 
LIBERALISMO DE PRINCÍPIOS

THE SOCIAL RIGHT TO HEALTH AND THE EGALITARIAN LIBERALISM

Vanessa Rocha Ferreira
José Claudio Monteiro de Brito Filho

Resumo

O presente texto tem como propósito analisar a jusfundamentalidade do direito social à saúde 

no ordenamento jurídico brasileiro, defendendo a necessidade de sua realização plena. Para 

tanto, terá como base a corrente teórica denominada liberalismo de princípios, que 

entendemos ser a concepção político-filosófica que melhor se adequa à ideia de distribuição 

de direitos fundamentais sociais, justificando a possibilidade de sua concessão em patamar 

satisfatório a todos que necessitarem, em qualquer nível de complexidade, de forma universal 

e integral. Através do método dedutivo, discutiremos o problema central do texto: a 

possibilidade de efetivação plena do direito à saúde.

Palavras-chave: Direito fundamental à saúde, Liberalismo de princípios, Justiça como 
equidade, Igualdade de recursos, Capacidades

Abstract/Resumen/Résumé

The present text aims to analyze the fundamental social right to health in the brazilian legal 

system, defending the need for its full realization. To do so, will bibliographic database the 

theoretical current of egalitarian liberalism, which we understand to be the political-

philosophical concept that best suits the idea of distribution of social fundamental rights, 

justifying the possibility of being granted a satisfactory level to all who need it, at any level 

of complexity, universal and integral manner. Through the deductive method, we will discuss 

the central problem: the possibility of full realization of the right to health.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Fundamental right to health, Egalitarian liberalism, 
Justice as fairness, Equality of resources, Capabilities

272



 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, conhecida como 

Constituição-Cidadã, representou grande avanço em termos de conquistas sociais. Tal 

diploma elencou um rol de direitos e garantias fundamentais que o legislador entendeu serem 

necessários para a efetivação, no plano interno, do princípio da dignidade humana, que deve 

nortear todo o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 1º, III, do supracitado 

diploma normativo. 

Dentre os direitos que adquiriram status fundamental pela Carta Constitucional 

(BRASIL, 1988) destaca-se o direito à saúde, que foi reconhecido como direito de todos e 

dever do Estado. 

Por se tratar de direito social, que demanda atuação positiva por parte do Estado, 

verifica-se que as políticas públicas que são voltadas para a área da saúde são insuficientes 

para a real concretização desse direito, o que afeta diretamente o direito à vida e à dignidade 

humana. 

Assim, o que se pretende fazer ao longo do texto é discutir o problema proposto, 

defendendo, por meio do método dedutivo, a possibilidade da efetivação plena do direito à 

saúde, por se tratar de direito fundamental indissociável do direito à vida, a partir de 

concepção teórica de justiça distributiva que seja possível de ser atingida no plano concreto. 

O referencial que será utilizado como base para a fundamentação das ideias 

sustentadas neste artigo será o liberalismo de princípios, que tem como destaque as teorias de 

John Rawls, Ronald Dworkin e Amartya Sen, pois entendemos ser a corrente política 

filosófica compatível com a ideia de (re) construção de um ordenamento jurídico mais justo, 

pois defende a necessidade de diminuição das diferenças sociais e econômicas a partir de uma 

distribuição mais igualitária de bens fundamentais, para que todos tenham acesso a um 

patamar mínimo satisfatório de bem-estar material, capaz de resguardar a sua dignidade. 

Neste ponto também será inserido o pensamento de Brito Filho, que restringe tais recursos 

(bens e oportunidades) aos direitos fundamentais.  

 

2 DA FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO SOCIAL À SAÙDE 
 

A Constituição Brasileira de 1988 deu status fundamental ao direito à saúde, ao 

consagrá-lo como um direito social, que deve ser assegurado a todos pelo Estado, mediante 

“políticas públicas e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e 
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o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”, nos termos dos arts. 6º e 196.   

Note-se que, como o direito à saúde está consagrado no ordenamento jurídico 

brasileiro como um direito social, é inegável que se trata de um direito fundamental. Tal 

conclusão pode ser extraída da estrutura do texto constitucional, pois tal direito se encontra 

inserido no título que trata “Dos direitos e garantias fundamentais”, e cuja ideia de realização 

plena está contemplada no art. 5º, §1º da CRFB/88, que prevê a aplicabilidade imediata desses 

direitos, que compõem, a nosso ver, o mínimo necessário para que se possa viver com 

dignidade. 

É importante destacar o modelo de Estado, no âmbito social e econômico, adotado 

pelo Brasil, que chama para si a responsabilidade de promover a paz e a justiça social, o que 

só poderá ser alcançado com a realização dos direitos fundamentais, dentre eles os sociais, e 

em especial o direito à saúde.  

Desta forma, tal direito é entendido por alguns doutrinadores (SARLET, 2008), não 

só como um direito fundamental, mas também como um dever fundamental, cabendo ao 

Estado a concretização do direito à saúde de forma plena. 

O direito à saúde é tão fundamental, por estar mais diretamente ligado ao direito à 
vida, que nem precisava de reconhecimento explícito. [...] 
Assim, constitui exigência inseparável de qualquer estado que se preocupa com o 
valor da vida humana, o reconhecimento de um direito subjetivo público à saúde.  
(CUNHA JR. 2009, p. 723-724). 
 

Ainda acerca da fundamentalidade do direito à saúde destaca-se o art. 7º da Lei nº 

8080/90 (Lei Orgânica da Saúde - LOS), que define a saúde como um direito fundamental do 

ser humano (art. 2º), regida por diversos princípios, dentre eles: a universalidade do acesso, a 

integralidade de assistência e a igualdade, com ações que devem ser individuais e coletivas, 

exigidas para cada um e em todos os níveis de complexidade do sistema. 

A realização do direito à saúde resguarda o respeito à dignidade humana, porém, é 

preciso evidenciar que a concretização dos direitos fundamentais sociais ocorre por meio de 

políticas públicas, cuja elaboração e execução estão, nos termos da CRFB, a cargo dos 

Poderes Legislativos e Executivos que possuem, ao menos em parte, discricionariedade na 

alocação dos recursos públicos. E embora, de fato, haja discricionariedade nas políticas que 

serão priorizadas pelo Estado, o que se defende é que este não pode deixar de realizar o 

mínimo necessário para uma existência digna, não podendo negar a plena realização do 

direito à saúde. Neste sentido, destaca Gilmar Mendes (2012, p. 696): 

Dizer que a norma do art. 196, por tratar de um direito social, consubstancia-se tão 
somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando 

274



 
 

diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força 
normativa da Constituição. 

 

Destaca-se, assim, o dever de prestação positiva do Estado, por todos os entes 

federativos, no que tange à efetivação do direito à saúde. Note-se que caso estes entes não o 

realizem, tal conduta abstencionista poderá legitimar a atuação do Poder Judiciário, através do 

seu dever de prestar tutela jurisdicional que assegure a efetividade da norma constitucional, 

sempre que houver negativa na prestação do bem da vida. 

Outro aspecto a ser discutido quando o assunto é a concretização do direito à saúde é 

o seu aspecto subjetivo, pois tal direito possui ao mesmo tempo um prisma coletivo, e 

também individual. Assim é impossível falar em adequada realização do direito à saúde 

somente mediante políticas públicas de caráter geral, voltadas para a coletividade.  

Neste sentido, o Superior Tribunal Federal (STF) já se manifestou em diversos 

julgados, a exemplo do voto proferido pelo relator, ministro Celso de Mello, no Agravo 

Regimental interposto pela União contra a decisão da presidência que indeferiu o pedido de 

Suspensão da Tutela Antecipada nº 175, (no AgR-RE nº 271.286-8/RS), no qual o referido 

ministro reconheceu o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à 

generalidade das pessoas, conduzindo o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica 

obrigacional. 

Assim, tal direito deverá, no momento da sua realização, respeitar a individualidade 

de cada pessoa, no limite de sua real necessidade. Neste sentido, Brito Filho (2012, p. 41-42):  

[...] a saúde é, claramente, uma questão que envolve cada um dos indivíduos, não 
sendo possível raciocinar apenas pelo prisma do coletivo. Pensar diferente é 
imaginar que o ser humano, em relação ao direito à saúde, é somente uma parte de 
um todo, e que uma política geral bastaria para que o direito fosse preservado, como 
se os problemas de saúde não se manifestassem de maneira individualizada em cada 
pessoa; como se as particularidades dos indivíduos não os levassem a ter ou não 
determinados agravos à sua perfeita condição física e mental; como se as 
necessidades de todos fossem sempre as mesmas. É óbvio que não é assim.  
 

Ainda neste sentido destacamos o entendimento de De Mário (2013, p. 22): 

[...] não há como tratar a todos igualmente. Pelo contrário, de uma política justa não 
podemos esperar simplesmente que todo doente seja tratado de maneira igual, mas 
sim que todos tenham o justo acesso ao tratamento específico para cada caso e no 
tempo e do modo que for necessário. 

 
Com base nas ideias acima expostas, evidencia-se que a concretização do direito à 

saúde deve ser feita na exata medida da necessidade de cada um, como observa Gilmar 

Mendes: “[...] o direito à saúde há de se efetivar mediante ações específicas (dimensão 

individual) e mediante amplas políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e de 
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outros agravos (dimensão coletiva)”, não podendo, o Estado, deixar de assegurar tal direito, 

assunto que será abordado no item subsequente.  

 
3 A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O D EVER 
ESTATAL 
 

Conforme já abordado anteriormente, é dever estatal a plena realização do direito à 

saúde, que deve ser concedido na medida da necessidade de cada um, não podendo o Estado 

deixar de assegurar os direitos sociais básicos, que devem ser entendidos como o mínimo 

necessário para se consagrar no plano interno o princípio da dignidade humana.  

O mínimo existencial, que no entendimento de Torres (2009, 84) não é princípio 

jurídico, mas sim, regra, sendo insuscetível de sopesamento, redutibilidade ou 

disponibilidade, corresponde ao conjunto de prestações materiais mínimas necessárias para 

uma existência digna, variando de uma sociedade para outra. Porém, é importante destacar 

que alguns direitos sociais não oferecem dúvida quanto à sua intrínseca relação com esse 

mínimo, a exemplo do direito à saúde, intimamente relacionado ao direito à vida, que a nosso 

ver tem caráter absoluto. É esse o entendimento de Sarlet (2010, p. 325): “[...] a denegação 

dos serviços essenciais de saúde acaba [...] por se equiparar à aplicação de uma pena de morte 

para alguém cujo único crime foi o de não ter condições de obter com seus próprios recursos o 

atendimento necessário, [...]”. 

Porém, na prática o que se observa é que, cada vez mais, o Estado utiliza argumentos 

para negar a concretização plena do direito fundamental à saúde, dentre os quais se destaca: o 

discurso da reserva do possível e a impossibilidade material de custear todos os direitos 

sociais, o dogma da separação de poderes, o planejamento financeiro e as leis orçamentárias, 

dentre outros. Embora tais argumentos possam ser facilmente refutados1, não adentraremos no 

mérito de cada um deles especificamente, pois fugiria ao tema proposto, porém, trataremos do 

dever estatal de realizar primeiramente o direito à saúde, pois entendemos ser preponderante 

sobre os demais direitos, principalmente os de cunho econômico, a exemplo do princípio 

orçamentário, acima mencionado.  

Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à 
saúde, venham a opor [...] os habituais argumentos da ausência de recursos e da 
incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação ou destinação 
de recursos públicos, não nos parece que está solução possa prevalecer, ainda mais 
nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior da vida humana. 
(SARLET, 2010, p. 325) 
 

                                            
1 Sobre o assunto recomendamos a obra de BRITO FILHO (2008, p. 77-87). 
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Fica evidente, então, que o Estado tem o dever de efetivar plenamente o direito à 

saúde, devendo comprovar efetivamente a “indisponibilidade total ou parcial de recursos, do 

não desperdício dos recursos existentes, assim como da eficiente aplicação dos mesmos” 

(SARLET. 2010. p. 356), o que jamais acontece. Este também é o entendimento de Brito 

Filho (2008. p. 82): 

Inicio dizendo que, quando penso no Estado, penso em um ente que é constituído 
não apenas para materializar a organização política definida por um povo, em 
determinado território, o que corresponde a uma visão clássica desse ente. Penso 
também em um ente que não é um fim em si mesmo, que não atua como algo que só 
existe para seus interesses e de seus governantes. Penso, sim, em um ente que existe, 
pela vontade da coletividade, para oferecer serviços (direitos) que foram definidos 
como essenciais, ou seja, para garantir e concretizar Direitos Fundamentais dentro 
de um determinado espaço. 
 

Desta forma, resta claro que o Estado deve primeiramente destinar recursos para 

atender de forma satisfatória a realização dos direitos fundamentais, o que não acontece na 

atualidade. Na verdade, trata-se de um problema de alocação de recursos e má-gestão do 

dinheiro público. Assim leciona Lamarão (2013, p.29): 

[...] o Estado não se propõe a debater o quanto deixa de aplicar na saúde pelos 
desvios da burocrática corrupção institucionalizada no Poder Público, mas centraliza 
suas discussões jurídicas na inexistência ou insuficiência de receitas. Entretanto 
hodiernamente, os portais de transparência dos governos nos permitem verificar que 
os entes públicos, a despeito da suposta insuficiência de recursos, permanecem 
injetando verba pública em propaganda.  
 

Com base no acima evidenciado, concluímos que o Estado não pode se negar a 

assegurar o que é básico, o que é fundamental para que as pessoas possam realizar os seus 

planos de vida, e viver com dignidade. 

Por fim, passaremos a análise da concepção de justiça que entendemos ser a mais 

apropriada para justificar as ideias acima defendidas.  

 

4 O LIBERALISMO DE PRINCÍPIOS COMO BASE POLÍTICO-FI LOSÓFICA 

PARA JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO ADEQUADA DO DIREITO À SAÚDE 

 

A opção pelo liberalismo de princípios como concepção teórica adequada para 

justificar a justa distribuição dos direitos fundamentais e a plena realização do direito à saúde 

se dá por entendemos que se trata de corrente teórica compatível com o modelo de Estado 

adotado pelo Brasil (o de Estado Social e Democrático de Direitos, preocupado com a ideia de 

igualdade, com a consagração do princípio da dignidade humana e com a proteção aos direitos 

fundamentais). 
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Desta forma, primeiramente faremos uma análise ampla do liberalismo de princípios 

para, a partir da Filosofia Política, justificar a adequada realização do direito social a saúde. 

 

4.1 NOÇÕES BÁSICAS DO LIBERALISMO DE PRINCÍPIOS 

Primeiramente, convém fazer uma breve exposição das noções básicas do liberalismo 

de princípios. 

Rompendo com o Liberalismo Clássico, no final do Século XX, por introduzir dentre 

os ideais políticos a serem buscados, a ideia de igualdade, a corrente filosófica do Liberalismo 

de Princípios, apresentada por John Rawls, na obra uma Teoria de Justiça, passou a defender a 

ideia de justiça como equidade (RAWLS, 2008, Capítulo I, p. 4-63), assim denominada 

porque os princípios de justiça nela consagrados são escolhidos em uma posição inicial de 

igualdade. 

O “liberalismo igualitário” (GARGARELLA, 2008, p. XIX) foi reconhecido por 

características que lhe são próprias, incorporando às premissas do Liberalismo Clássico aos 

ideais igualitários. Surge, desta forma, uma visão social do liberalismo, preocupada, dentre 

outras coisas, com as ideias de liberdade, igualdade e comunidade liberal. XXX 

Ainda acerca da caracterização do liberalismo igualitário, Álvaro Vita (VITA, 2002, 

p. 5) aduz que: 

[...] Por “liberalismo igualitário” estou entendendo a posição normativa segundo a 
qual uma sociedade democrática justa é aquela comprometida com a garantia de 
direitos básicos iguais e uma parcela equitativa de recursos sociais escassos – renda, 
riqueza e oportunidades educacionais ocupacionais – a todos os cidadãos.  
 

Note-se que a importância que é dada à igualdade nesta corrente filosófica evidencia 

a necessidade da realização da chamada justiça (re)distributiva, que sob a concepção moderna 

refere-se àquela que “invoca o Estado para garantir que a propriedade seja distribuída por toda 

a sociedade de modo que todas as pessoas possam se suprir com um certo nível de recursos 

materiais”. (FLEISCHACKER, 2006, p. 8). 

Quanto ao conceito de justiça distributiva2, Fleischacker indica as seguintes 

premissas para aprimorar o conceito: 

1. Cada indivíduo, e não somente sociedades ou a espécie humana como um 
todo tem um bem que merece respeito, e aos indivíduos são devidos certos direitos e 
proteções com vistas à busca daquele bem; 
2. Alguma parcela de bens materiais faz parte do que é devido a cada indivíduo, 
parte dos direitos e proteções que todos merecem; 

                                            
2 Mas que reconhece uma função redistributiva. 
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3. O fato de que cada indivíduo mereça isso pode ser justificado racionalmente, 
em termos puramente seculares; 
4. A distribuição dessa parcela de bens é praticável: tentar conscientemente 
realizar essa tarefa não é um projeto absurdo nem é algo que, como ocorreria caso se 
tentasse tornar a amizade algo compulsório, solaparia o próprio objetivo que se tenta 
alcançar; e 
5. Compete ao Estado, e não somente a indivíduos ou organizações privadas, 
garantir que tal distribuição seja realizada. (FLEISCHACKER, 2006, p.12). 
 

Convém elucidar, antes mesmo de seguir na exposição acerca do liberalismo 

igualitário, que ainda que se defenda ao longo do texto a necessidade de intervenção estatal 

para garantir o mínimo de bem estar material, nos termos da justiça distributiva exposta por 

Fleischacker, entende-se que esses bens limitam-se aos direitos fundamentais, coadunando 

com a restrição feita por Brito Filho (2014a, p. 24). 

Também é importante destacar, antes de passar à análise das teorias acerca da justiça, 

que para os liberais de princípios o justo precede o bem, ou seja, tal teoria é considerada uma 

teoria deontológica, ou seja, não-consequencialista, porque o que é correto é independente do 

que é bom, que deve ser buscado a partir de normas previamente estabelecidas como justas 

para aquela sociedade. (GARGARELLA, 2008, p. 4). 

Apenas para concluir o tópico referente ao liberalismo de princípios, é importante 

destacar que tal corrente filosófica respeita a individualidade das pessoas, de modo a não 

interferir diretamente em seus planos de vida, ou seja, as pessoas são livres para desenvolver 

os seus interesses, porém, devem respeitar o que a justiça exige delas. 

No dizer de Brito Filho (2014a, p.24) “o Brasil reúne amplas condições de ter o 

liberalismo igualitário como modelo definidor da estrutura e das linhas de ação de suas 

instituições sociais”, pois tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, consagra o 

ideal de igualdade, e tem como objetivos a construção de uma sociedade justa e livre. 

Uma vez expostas as ideias básicas que justificam essa corrente filosófica, 

passaremos, então, a concepção rawlsiana de justiça. 

 

4.2 A JUSTIÇA COMO EQUIDADE DE JOHN RAWLS E OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA 

A teoria rawlsiana surge como uma reação ao pensamento utilitarista, em suas 

diversas versões. Rawls tinha como objetivo elaborar uma teoria da justiça que fosse uma 

alternativa viável as concepções utilitaristas e intuicionistas que, até então, dominavam a 

tradição filosófica (RAWLS, 2008, p. 3). 

O utilitarismo, fortemente criticado por Rawls, preocupava-se com a maximização da 

felicidade, da prosperidade ou do bem-estar (MILL, 2007), ignorando os interesses pessoais. 
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Neste sentido destaca Kymlicka (2006, p.32): “[a] decisão utilitarista pede que eu considere 

os meus projetos e apegos como não sendo mais dignos de minha ajuda como os de qualquer 

outra pessoa”.  

Dentre as diversas críticas que o utilitarismo recebeu, destaca-se o fato de ele não 

considerar a distinção entre as pessoas, nem a vontade das minorias quando elas não fossem 

compatíveis com os anseios das maiorias. 

Kymlicka destaca que os utilitaristas defendem que a ação correta é aquela que visa 

maximizar a utilidade, porém destaca que as preferências de algumas pessoas, quando em 

conflito com a utilidade de maneira geral não serão satisfeitas. (KYMLICKA, 2006, p. 25). 

Assim, a Teoria da Justiça como Equidade defendida por John Rawls (2008, p. 4-63) 

ganhou relevância por incluir o indivíduo singularmente considerado na concepção de justiça, 

defendendo que os direitos básicos, já conquistados e reconhecidos ao indivíduo, não podem 

ser afetados a partir da consideração de que isso é melhor para a comunidade (BRITO 

FILHO, 2014a, p. 35), como as teorias utilitaristas faziam. 

Na teoria defendida por Rawls a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, e 

os princípios de justiça que devem reger a estrutura básica da sociedade são objeto de um 

consenso obtido através de um acordo original (2008, p.13). Para explicar o mencionado 

acordo, Rawls propõe uma situação hipotética na qual indivíduos representativos de cada 

classe social seriam escolhidos.  

Esses indivíduos, na posição inicial, se encontrariam em situação de igualdade, e por 

isso poderiam tomar decisões racionais livremente, porque conhecem fatos genéricos acerca 

da sociedade, como os assuntos políticos, os princípios da teoria econômica, a base da 

organização social e as leis da psicologia humana. (RAWLS, 2008, p.167) 

Eles seriam responsáveis por escolher quais seriam os princípios de justiça que 

deveriam reger a convivência em uma determinada sociedade, para tanto estariam sob o que 

ele denominou de véu da ignorância, o que asseguraria a imparcialidade na escolha dos 

princípios. 

 
[N]inguém conhece seu lugar na sociedade, sua classe ou seu status social; e 
ninguém conhece sua sorte na distribuição dos recursos e das habilidades naturais, 
sua inteligência, força e coisas do gênero. Presumirei até mesmo que as partes não 
conhecem suas concepções do bem nem suas propensões psicológicas especiais. Os 
princípios de justiça são escolhidos por trás de um véu de ignorância. Isso garante 
que ninguém seja favorecido ou desfavorecido na escolha pelo resultado do acaso 
natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Já que todos estão em 
situação semelhante e ninguém pode propor princípios que favoreçam sua própria 
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situação, os princípios de justiça são resultantes de um acordo ou pacto justo. 
(RAWLS. 2008, p.15) 

 
Note-se que nesta situação, os indivíduos representativos, na posição original, 

tomariam decisões racionais e imparciais, sem saber previamente como seriam afetados por 

elas, pois desconheceriam, no momento da escolha, a sua posição social, o seu status, as suas 

preferências, as suas habilidades e os bens que teriam, sem deixar prevalecer talentos, 

interesses e preferências pessoais. 

A escolha dos princípios de justiça, segundo Rawls, é feita por pessoas interessadas 

em promover os seus próprios interesses, e considerando que estão cobertas pelo véu da 

ignorância, escolhem o que entendem que seria melhor para elas mesmo que estivessem em 

pior situação, de modo que o que é importante para o indivíduo representativo é importante 

para toda a sociedade. Assim, diz Rawls (2008, p. 167): “[d]evem escolher princípios cujas 

consequências estejam dispostos a aceitar, seja qual for a geração a que pertencem”. 

Ele então defende que as pessoas escolheriam na condição inicial dois princípios 

diferentes: 1) O princípio da liberdade; 2) O princípio da igualdade. Esses princípios são 

reformulados por Rawls a partir de duas regras de prioridades. A primeira seria a de que a 

liberdade possui prioridade sobre a igualdade, e a segunda a de que a justiça possui prioridade 

sobre a eficiência e o bem-estar, de modo que ainda que as sociedades e leis sejam eficientes e 

bem organizadas, se forem injustas devem ser reformuladas ou abolidas (RAWLS, 2008, p. 

4). 

Assim, os princípios de sua teoria foram estabelecidos em ordem hierárquica, nos 

seguintes termos: 

Primeiro princípio: 
Cada pessoa deve ter direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades 
básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdade para 
todos. 
Segundo princípio: 
As desigualdades econômicas e sociais devem ser dispostas de modo a que tanto: (a) 
Se estabeleçam para o máximo benefício possível dos menos favorecidos que seja 
compatível com o princípio da poupança justa, como (b) estejam vinculadas a cargos 
e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. 
(RAWLS. 2007, p. 376). 
 

Quanto ao segundo princípio, o autor entende que ele pode ser dividido em dois 

subprincípios: princípio da igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença. 

O princípio da igualdade equitativa de oportunidade assegura que todos devem ter 

acesso de forma equitativa aos cargos e posições disponíveis de forma a dar mais atenção a 

quem tem menos talentos e menos condições sociais e econômicas; já o princípio da diferença 
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é aquele que consagra a ideia de alocação de recursos, pois estabelece uma distribuição de 

recursos com a finalidade de melhorar a condição dos menos favorecidos, de modo que seja 

garantido a cada indivíduo um mínimo de direitos, assim nenhum indivíduo pode ter o 

máximo de riquezas, pois uma parte deve ser revertida em favor da sociedade. Sobre esse 

princípio Brito Filho (2015, p. 59) defende que na teoria rawlsiana existe a desigualdade 

controlada, que segundo o autor:  

[...] teria como teto, o que cada indivíduo licitamente amealhar, menos o que é 
destinado, especialmente pela tributação, à redistribuição, e, como piso, os direitos 
humanos e, no plano interno dos Estados, os Direitos Fundamentais, que podem ser 
representados, na teoria de Rawls, pelos bens primários [...].  
 

Dessa forma, o Brito Filho (2015, p. 54) entende que o Estado deve assegurar a todos 

os bens primários mínimos indispensáveis para que as desigualdades sejam controladas3, pois 

ninguém poderia ter menos do que esse mínimo, e aduz: “[...] não consigo conceber uma ideia 

de justiça que não leve em consideração cada um dos indivíduos, considerados, portanto, 

como seres únicos e detentores, somente pela sua condição de pessoa, de um mínimo de 

direitos”.  

Essa teoria, ainda que sirva como base argumentativa para defender a necessidade de 

o Estado assegurar os direitos fundamentais em padrão satisfatório, precisa ser aprimorada em 

alguns pontos, especificamente no que se refere à indiferença da teoria aos grupos de 

indivíduos que não constituem uma classe social relevante, e consequentemente não possuem 

um indivíduo representativo que defenda os seus interesses. Embora se perceba em Rawls 

uma preocupação com os grupos em pior situação, os menos favorecidos, o princípio da 

diferença não é suficientemente sensível para variações na distribuição acima da classe 

econômica em pior situação, segundo Dworkin (2013, p. 149). 

Outro ponto que também merece retoque refere-se a necessidade de se elevar a 

igualdade ao mesmo patamar da liberdade, o que é feito na Teoria defendida por Dworkin, já 

que ele as considera como aspectos de uma mesma virtude política (DWORKIN, 2013, p. 

250), como veremos em sequência. 

 

4.3 A TEORIA DA IGUALDADE DE RECURSOS DE RONALD DWORKIN 
 

                                            
3 Brito Filho entende que no caso do ordenamento jurídico brasileiro, os bens-primários que são fundamentais a 
uma existência digna estão elencados na própria CRFB/88, a partir do art. 5º, e são eles: os direitos e garantias 
individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. (BRITO FILHO. 
2014b, p. 245). É importante destacar que para Rawls os principais bens primários à disposição da sociedade 
são: os direitos, as liberdades e as oportunidades, a renda e as riquezas e o auto-respeito. (Rawls. 2008, p. 76). 
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A Teoria da Justiça defendida por Ronald Dworkin, denominada de igualdade de 

recursos, é construída sob outro aspecto, e apresenta diversas críticas à teoria rawlsiana 

evidenciando que a teoria de Rawls não é sensível as diferenças quantitativas (DWORKIN. 

2013, p. 151), pois, segundo o mencionado autor “não permite que as pessoas façam escolhas 

com relação aos princípios fundamentais da justiça com base em sua própria situação ou 

vantagens peculiares” (DWORKIN. 2013, p. 184).  

Desta forma, a teoria da igualdade de recursos de Dworkin (2013. Seção 2, p.79-155) 

acrescenta a ideia de que somos livres para definir o nosso pacote de recursos de acordo com 

os nossos planos de “vida boa”, sem suprimir os bens que estão sempre à disposição de todos 

como os bens fundamentais (DWORKIN, 2013, p. 86), entendendo que a igualdade é uma 

virtude indispensável à soberania democrática de qualquer comunidade política que se 

preocupa com o bem-estar de seus cidadãos. 

Para Dworkin, o Estado deve tratar a todos com igualdade e com igual consideração 

e respeito, pois esta é a melhor forma de interpretar o princípio igualitário abstrato. Neste 

sentido aduz que “[...] o governo deve agir para tornar melhor a vida daqueles a quem 

governa, e deve demonstrar igual consideração pela vida de todos.” (DWORKIN, 2013, p. 

169). 

Para demonstrar a sua teoria, Dworkin propõe uma situação hipotética na qual um 

grupo de náufragos, em uma ilha deserta, decide dividir de forma igualitária os recursos nela 

disponíveis e se submete, ao final, a um teste de divisão igualitária desses recursos, que o 

autor denominou de teste da cobiça. Para facilitar a divisão, o grupo propõe um leilão 

hipotético, no qual todos terão a mesma quantidade de conchas de mariscos, que serão 

utilizadas para a aquisição dos recursos que cada um entender adequado para atingir os seus 

objetivos, de acordo com o seu plano de vida, já conhecendo previamente a forma como 

poderiam fazer uso de tais recursos.  

Após o leilão, que colocará essas pessoas em condição de igualdade, e de ser 

satisfeito o teste da cobiça, todos estão ao menos em tese felizes com o seu pacote de 

recursos. Esse teste determinará que o leilão foi realizado de forma justa, pois só chegará ao 

fim quando todos os imigrantes preferirem o seu quinhão de recursos ao quinhão de outrem 

(DWORKIN, 2013, p. 81). A partir daí elas seriam livres para escolher o tipo de vida que 

desejam levar, considerando o custo real de suas escolhas de forma que paguem o verdadeiro 

preço da vida que escolherem (DWORKIN, 2013, p. 94), o que autoriza na referida teoria a 

existência de diferenças, desigualdades, em decorrência das características pessoais, dons e 
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talentos dos indivíduos, que podem ser compensadas e ajustadas pelo esquema de seguros 

facultativos e compulsórios e pelo esquema de tributação (DWORKIN, 2013, p. 115). 

Para Dworkin, só há motivos para compensar a má-sorte bruta, ao menos na forma 

de um seguro compulsório, pois eventuais resultados distintos decorrente da sorte por opção 

não são injustos, mas decorrentes da escolha de cada um, em igualdade de oportunidades, o 

que é a concretização do princípio ético da responsabilidade. 

Acerca da má-sorte bruta, que foi fruto da natureza e não de escolhas pessoais 

Dworkin admite a possibilidade de compensação, mostrando-se mais sensível às 

circunstâncias pessoais de cada um, e às deficiências, do que a teoria de Rawls. Neste sentido, 

evidencia que: 

Quem nasce com uma deficiência grave encara a vida com menos recursos, nesse 
aspecto, do que os outros, conforme admitimos. Essa circunstancia justifica a 
compensação, em um esquema dedicado a igualdade de recursos, e embora o 
mercado de seguros hipotético não restabeleça o equilíbrio pode remediar um 
aspecto da injustiça (DWORKIN, 2013, p. 101). 
 

Note-se que essa estrutura social tenta, em diversos aspectos, diminuir as 

desigualdades sociais considerando a importância que o indivíduo tem na sociedade, porque 

para Dworkin todos os indivíduos merecem igual consideração e respeito, sendo necessária a 

intervenção estatal para que todos tenham o mínimo para viver com dignidade. Tal 

entendimento é perfeitamente compatível com o que nos propomos a defender no que diz 

respeito à realização do direito social à saúde. 

Convém ainda citar as observações feitas por Brito Filho (2014b, p. 52), no que tange 

à contribuição de Dworkin à Teoria de Rawls. Assim dispõe: 

 
Nesse sentido, creio que a formulação de Ronald Dworkin, no primeiro livro 
indicado em nota apresentada mais acima, que coloca em idêntico patamar a 
liberdade e a igualdade, ou melhor, como componentes de um mesmo ideal político, 
é mais adequada para sociedades, que, ao tempo em que pretendem garantir aos 
indivíduos o exercício de suas liberdades fundamentais, de igual forma não 
descuram da obrigação de criar condições materiais, também fundamentais, para 
todos, até porque um ideal, para ser concretizado, depende claramente do outro. 
 

Por fim, é fundamental destacar a importância dada à liberdade na teoria da 

igualdade de recursos. Dworkin (2013, p. 177) entende que: “[...] os direitos à liberdade que 

consideramos fundamentais são uma parte ou um aspecto da igualdade distributiva, e estão, 

portanto, automaticamente protegidos sempre que se alcança a igualdade”.  

Para completar o raciocínio construído até aqui faz-se necessário introduzir as 

críticas teóricas feitas ao liberalismo de princípios por Amartya Sen que, a nosso ver, servem 

para aperfeiçoar essa teoria, pois trazem um novo elemento a ser considerado no momento da 
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distribuição equitativa dos bens e recursos na sociedade: a necessidade de se considerar a 

diversidade existente entre as pessoas. 

 

4.4 A IGUALDADE DE CAPACIDADES DE AMARTYA SEN: UMA CONTRIBUIÇÃO 
AO LIBERALISMO IGUALITÁRIO 

 

Amartya Sen constrói a sua teoria partindo de duas perguntas básicas e 

interdependentes: [1] Porque a Igualdade? [2] Igualdade de que? A partir dessas perguntas 

inicia a discussão acerca de sua concepção justa de igualdade, e enfatiza que cada teoria de 

justiça inclui a escolha de uma exigência particular de igualdade basal que influencia a 

escolha da variável focal para avaliar a desigualdade (SEN, 2008, p.129). 

Para o supracitado autor, os conteúdos substantivos de teorias da justiça incluem 

bases informacionais amplamente diferentes, pois há uma pluralidade de variáveis focais em 

razão da diversidade humana e das diferentes capacidades de cada um. 

Sen, então, foca a sua teoria na igualdade de capacidade que as pessoas têm para 

realizar funcionamentos (ou seja, o ideal de justiça para Sen é concretizado quando as pessoas 

passam a ser iguais em capacidades para realizar funcionamentos e buscar a realização de 

seus planos de vida) e critica a métrica de igualdade utilizada por Rawls e Dworkin em suas 

teorias, evidenciando que: 

A igualdade de liberdade para buscar nossos fins não pode ser gerada pela igualdade 
na distribuição de bens primários. Nós temos de examinar as variações interpessoais 
na transformação de bens primários (e recursos, mais genericamente) em respectivas 
capacidades para buscar nossos fins e objetivos. (SEN, 2008, p. 143). 
 

Deste modo, Sen (2008, p. 43-44) entende que primeiramente é necessário identificar 

que tipo de igualdade é pretendida, ou seja, qual é a base informacional, para depois 

considerar a capacidade humana de cada um no momento da distribuição dos bens, para que 

após a divisão se alcance uma igualdade substancial, pois as pessoas podem ter o mesmo 

pacote de recursos e não ter as mesmas condições de utilizá-los para alcançar uma vida boa 

em razão de diversos fatores, como, por exemplo, as características pessoais de cada um, as 

suas capacidades de atingirem funcionamentos etc. (SEN. 2008, p. 51).  

É por isso que para este autor a igualdade deve ser analisada ao final, no resultado, e 

não nos meios, pois as pessoas podem ter alguma desvantagem ou limitação que lhes impeça 

de utilizar os recursos da mesma forma que os demais, o que culminaria em manifesta 

desigualdade.  
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Neste sentido Brito Filho (2014a, p. 57) defende que a teoria das capacidades 

defendidas por Sen complementa a de Dworkin na medida em que inclui um novo elemento 

essa teoria: as diversidades interpessoais.  

É por isso que prefiro utilizar a teoria de Sen como uma complementação para a 
teoria da igualdade de recursos de Dworkin, por possibilitar a inclusão de um 
elemento que faz com que a distribuição de recursos seja mais igualitária: o 
reconhecimento de que determinada pessoas, pela sua situação peculiar, ou pelo seu 
pertencimento a grupos vulneráveis, precisam de condições adicionais para, com o 
mesmo pacote de recursos, realizarem as ações necessárias para alcançar a sua 
concepção de bem. 
  

É por esse motivo que a teoria de Amartya Sen apresenta críticas, em muitos 

aspectos, às teorias elaboradas por John Rawls e Ronald Dworkin. Para Sen, Rawls não 

considera, em sua ideia de justiça como equidade, a diversidade humana e as situações de 

exclusão que essa diversidade ocasiona no momento da distribuição de bens primários. 

Diferentemente de Rawls, Sen considera a diversidade entre as pessoas no momento de fazer 

a distribuição igualitária de recursos, defendendo que é preciso considerar a capacidade das 

pessoas, de modo que a igualdade que deve ser buscada reflete na capacidade que as pessoas 

têm de realizar funcionamentos a partir dos bens/recursos que lhe são distribuídos. 

Com relação à crítica feita a Dworkin, Sen evidencia a possibilidade de considerar as 

variáveis pessoais no momento da distribuição dos recursos (no caso, do leilão), o que não 

acontece na igualdade de recursos, pois Dworkin deixa claro, no início de seu livro, que no 

leilão só devem ser distribuídos os recursos impessoais, reservando a questão dos recursos 

pessoais para um momento posterior, o do mercado hipotético de seguros. 

Neste aspecto conclui-se este tópico com o entendimento de Brito Filho (2014b, p. 

54): 

Dessa forma, não penso que seja difícil reconhecer, a priori, que a diversidade entre 
os indivíduos possa gerar desequilíbrios, estabelecendo, desde o primeiro momento, 
ajustes para compensar as desigualdades dai decorrentes. Mais, o ajuste em um 
momento não impede ou prejudica outro feito em outro momento. 
 

 Assim, entendemos que as teorias da justiça acima destacadas são importantes por 

considerarem, em algum aspecto, seja no que se refere a bens primários, ou no que se refere a 

recursos, a necessidade de se propiciar a igualdade entre os indivíduos para que todos tenham 

acesso à distribuição dos recursos básicos para resguardar o respeito ao princípio da dignidade 

humana, considerando as necessidades individuais, na medida de suas especificidades, de 

acordo com o plano de vida de cada um. 
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Exatamente pelo motivo acima exposto é que encontramos na Filosofia Política, mais 

especificamente na corrente liberal igualitária, a base teórica para exigir uma adequada 

efetivação do direito social e fundamental à saúde. 

  

5 A ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À  SAÚDE 
 

Conforme já foi elucidado anteriormente, a CRFB/88, preocupada em proporcionar 

bem-estar e justiça social aos seus cidadãos, elencou em seu artigo 6º, um rol de direitos 

sociais voltados a amparar os indivíduos nas suas necessidades espirituais e materiais mais 

prementes, de modo a resguardar-lhes um mínimo de segurança social, como exigência da 

própria dignidade humana (CUNHA, 2008, p. 723).   

Isso demonstra a preocupação do constituinte brasileiro em estabelecer que é dever 

do Estado Social prover a sociedade com direitos básicos, o que culminou com assegurar, no 

plano teórico, pelo menos, direitos mínimos necessários para que o indivíduo consiga 

sobreviver com dignidade. 

Infelizmente, no Brasil, as desigualdades econômicas e a não concessão adequada de 

direitos fundamentais constantemente violam o princípio da dignidade humana, por não 

permitir que as pessoas atinjam um nível adequado de melhorias de sua condição pessoal, o 

que impede as impede de realizarem o seu plano de vida e também impedem a construção de 

uma sociedade justa e democrática. 

Ocorre que o Estado, como evidenciado nas teorias usadas para fundamentar as 

ideias expostas neste artigo, é responsável por garantir o princípio da igualdade, dando 

tratamento igualitário, com igual consideração e respeito, aos seus cidadãos, de modo a 

resguardar o principio igualitário abstrato, e deve fazer isso através da concretização dos 

direitos básicos dos indivíduos, pelo menos em patamar mínimo, satisfatório capaz de suprir 

os problemas sociais mais graves. 

Especialmente no que tange ao direito à saúde, verifica-se que a Constituição 

estabeleceu que tal direito deve ser concretizado de maneira universal através de políticas 

públicas, para que a população tenha acesso ao básico, e assim tenha respeitada a sua 

dignidade. 

Neste sentido, evidencia Brito Filho (2015, p.66): “[...] em relação à saúde, o que é o 

básico, o mínimo? Claro que não pode ser um “mínimo de saúde”, sinônimo de uma vida 

precária. Só pode ser a saúde plena, no limite do que for possível, considerando o 

conhecimento disponível”. 
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Assim, é dever do Estado assegurar a cada indivíduo o que for necessário para que 

esse direito fundamental seja satisfeito, considerando as circunstâncias pessoais de cada um, 

para que se respeite a sua dignidade como pessoa humana, ideal compatível, em sua essência, 

com as ideias defendidas pelos liberais de princípios. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo teve como objeto de estudo analisar a possibilidade de se defender 

a efetivação plena do direito à saúde, por se tratar de um direito fundamental indissociável do 

direito à vida, a partir de uma concepção específica de justiça, o liberalismo de princípios, 

capaz de ser compatibilizada com o ordenamento jurídico vigente.  

O que tentamos foi buscar um método interpretativo compatível com a ideia de 

acesso adequado ao direito à saúde, de forma a compatibilizar o ordenamento jurídico posto 

com o princípio igualitário abstrato, no qual o Estado deve tratar com igual consideração e 

respeito os seus indivíduos, assegurando que eles tenham acesso ao mínimo necessário, 

materialmente falando, para viver com dignidade.  

Para que isso aconteça, as teorias acerca de justiça discutidas ao longo do trabalho, 

são suficientemente satisfatórias para justificar uma distribuição mais igualitária de bens e 

recursos, na tentativa de minimizar os problemas sociais e econômicos existentes de modo a 

garantir uma existência digna. 

Faz-se necessário perseguir os fundamentos, princípios e objetivos traçados pela 

Constituição da República, de modo que nenhum indivíduo deixe de ter acesso ao mínimo 

necessário para realizar o seu plano de vida, que no caso o direito à saúde só será concretizado 

quando todos tiverem acesso a este direito no real limite de sua necessidade. 
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