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NÓS PRECISAMOS FALAR SOBRE MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 
CONSTITUCIONAL E O PAPEL DO DIREITO DEMOCRÁTICO À SAÚDE 
PARA A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO SUS QUE QUEREMOS 

POR REGIANE GARCIA*

iante do kafkiano impeachment da Presi-
denta eleita Dilma Rousseff, ficou claro que 

as instituições do governo não honraram a Cons-
tituição de 1988 ou como Pedro Barbosa Pereira 
Neto disse: ‘houve pedalada constitucional do iní-
cio ao fim. Mais uma vez o jeitinho brasileiro se im-
pôs.”  Os constitucionalistas Bercovici e Fontoura 
falam em: “morte matada da Constituição de 1988” 
e chamam o “Poder Constituinte do Povo!”  

Este ensaio foca no direito à saúde, e defende 
que o direito constitucional à saúde não morreu, 
mas os métodos tradicionais de dizer o direito es-
tão presos à uma metodologia e cultura jurídica ar-
caica, incondizentes com a linguagem abstrata de 
direitos e princípios. Reconheço, entretanto, que a 
crise político-constitucional vai muito além de in-
terpretação constitucional desvirtuada, e que mé-
todos rigorosos de interpretação são importantes, 
mas insuficientes para evitar orgias interpretativas. 
Mas se deixarmos os métodos de interpretação ex-
clusivamente nas mãos de atores políticos e/ou do 
judiciário, mesmo que com uma nova constituição, 
correríamos o risco do mesmo casuísmo e conveni-
ência jurídica que testemunhamos no processo de 
impeachment. Na realidade, se métodos rigorosos 
de interpretação constitucional são imperativos 
mas não suficientes para assegurar neutralidade do 
intérprete, a falta de métodos muito menos. 

Reconheço também que o mar não está para 
peixe neste governo. Mas se é que isso serve de ate-
nuante, mesmo quando o mar estava – mais - para 
peixe, ou seja, quando a ‘Constituição Cidadã’ de 
1988 não tinha sido escancaradamente violentada 
como no impeachment, implementação e sustenta-
bilidade de direitos sempre foram lutas constantes, 
diárias; está aí a luta pelo financiamento do SUS 
universal e de qualidade que não me deixa mentir. 
Direito no papel não é hoje - e nem nunca foi - si-
nônimo de direito na vida real. E a luta pela im-
plementação do direito à saúde nunca foi simples, 
nem tampouco sem pedras e coices no caminho.

A letra da lei não fala por si só nem tampouco se 
auto aplica. Debater valores como o direito à saúde 
e busca de equidade é essencial, tanto quanto deba-

ter métodos e papel dos diferentes intérpretes para 
traduzir esses valores para a vida real. Em particular, 
este ensaio convida à um amplo debate sobre mé-
todos de interpretação constitucional para imple-
mentação de preceitos constitucionais, bem como 
sobre os papéis dos diversos atores que participam 
da construção do direito social à saúde, incluindo 
o papel dos operadores do direito, judiciário, con-
selhos e conferências de saúde. Um debate crítico 
sobre visões engessadas de guardiões formalistas de 
métodos clássicos, mas também sobre visões pro-
gressistas que se julgam detentores da verdade so-
bre a complexidade histórica e social de hoje.  

Verdade seja dita, interpretação constitucional 
não é – e nem desejável que seja - uma operação 
matemática como 2 + 2 = 4. A Constituição de 
1988, no capítulo da saúde, por exemplo, usou ter-
mos do dia-a-dia, de relativamente fácil compreen-
são, que a princípio levaria a um significado óbvio. 
Por exemplo, o artigo 196 determina que a saúde 
é direito de todo(a)s e dever do Estado, portanto, 
é claro que ‘todo(a)s’, incluindo eu, você, nosso(a) 
vizinho(a), ou seja, todo(a)s têm direito à saúde. 
Também é incontesto que o governo em geral é 
responsável pelo direito à saúde. 

Mas para o Direito, ‘obviedades’ nem sempre 
são óbvias. Geralmente, operadores do direito 
usam jargão jurídico que reza a lenda serve para 
dar um recorte específico para palavras vagas ou 
ambíguas, facilitando a comunicação entre ope-
radores do direito.  Mas o caso da linguagem da 
Constituição é diferente. A Constituição usa ter-
mos abertos e ideias gerais para alcançar situações 
futuras e diversas. Por exemplo, o direito à saúde, 
bem como direitos fundamentais em geral e prin-
cípios constitucionais tais como dignidade e igual-
dade precisam de uma construção social feita por 
diferentes atores sociais, políticos e/ou jurídicos. 

Tendo em vista que é o Judiciário quem tem a 
palavra final sobre o que é - ou não é - o direito à 
saúde, é crucial que entendamos os métodos – ou 
falta deles - pelos quais juízes chegam às suas deci-
sões, bem como a cultura legal por trás desses mé-
todos, no juridiquês: paradigma neo-constitucional 
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ESTE ENSAIO FOCA NO DIREITO À SAÚDE, E DEFENDE QUE O DIREITO CONSTITUCIONAL À 
SAÚDE NÃO MORREU, MAS OS MÉTODOS TRADICIONAIS DE DIZER O DIREITO ESTÃO PRESOS 
À UMA METODOLOGIA E CULTURA JURÍDICA ARCAICA, INCONDIZENTES COM A LINGUAGEM 
ABSTRATA DE DIREITOS E PRINCÍPIOS.

e hermenêutica jurídica, ou seja, formulações teóri-
cas e os caminhos para revelar ou atribuir sentido 
a textos constitucionais.  Por exemplo, qual o con-
teúdo jurídico do meu direito à saúde e quais são 
as responsabilidades do Estado em relação ao meu 
direito à saúde? O governo tem ou não tem a obri-
gação de fornecer todo e qualquer remédio e tra-
tamento, independentemente do custo, mesmo que 
não sejam oferecidos pelo SUS? Segundo a maioria 
do STF, deixando de lado peculiaridades de dife-
rentes decisões, a resposta é sim: o Estado tem que 
fornecer medicamentos necessários à vida mesmo 
que não cobertos pelo SUS, independentemente de 
custo do medicamento. Segundo gestores do SUS, 
a resposta é ‘depende’ de necessidade, mas também 
do custo, e tem que levar em conta o planejamento 
do SUS, inclusive discutido em protocolos clínicos. 

Por mais que o legislativo e o executivo lapi-
dem a responsabilidade do Estado em relação às 
obrigações específicas através de leis ou protocolos 
clínicos, que inclusive passam pelo Conselho Na-
cional de Saúde, tanto leis quanto protocolos clíni-
cos admitem contestação pela via judicial, o que é 
desejável para que nenhum dos níveis de governo 
se torne autoritário. Inclusive, decisões judiciais 
podem puxar os limites do SUS em benefício de 
uma população, como por exemplo ocorreu com a 
judicialização do AZT que contribuiu para a cria-
ção de um programa de Estado. 

Podemos esperar, então, que caso vingue a ame-
aça do atual governo de que ‘nem todos direitos 
serão honrados’ porque ‘o SUS não cabe no orça-
mento’, o judiciário manterá o entendimento de 
que o governo é obrigado a honrar com todos os 
direitos que já foram reconhecidos? Mas e se uma 
visão progressista entender que a complexidade só-
cio-econômica de hoje permite a diminuição das 
obrigações do governo em relação ao direito à saú-
de, teremos ‘menos’ direito à saúde? 

Por certo vivemos uma situação dramática onde 
‘interpretação constitucional criativa’ virou regra, 
aprofundando a discrepância entre, de um lado, 
da letra e objetivo da Constituição e métodos de 

interpretação constitucional, de outro, conjunturas 
e soluções de compromisso para governabilidade, 
vulgo ‘camaradagem’. De duas uma: 1) aceitamos 
que o caldo entornou, a Constituição morreu, 
ponto final. Ou - minha proposta -: 2) debatemos 
implementação de preceito constitucional, inclu-
sive métodos de interpretação constitucional que 
reflitam contextos e necessidades atuais, mas que 
também a letra e o objetivo da lei, bem como os 
papéis dos diferentes atores políticos e sociais para 
construção do direito à saúde. Por exemplo, qual o 
papel do judiciário na construção do direito à saú-
de e qual o papel das conferências e conselhos na 
construção de políticas e estratégias de saúde? Se 
o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional da 
Saúde debateram e aprovaram uma lista de medi-
camentos essenciais cobertos pelo SUS, prazo de 
revisão da lista Rename, juízes podem desconside-
rar a decisão desses atores com base em interpreta-
ção diferenciada da Constituição? Se sim, com base 
em quais critérios racionais? Se não, como incluir a 
decisão dos gestores, dos conselhos e das conferên-
cias, e ainda garantir o direito individual de acesso 
imediato à um medicamento fora do SUS? 

Essas perguntas convidam a um debate sobre 
neo-constitucionalismo e métodos de interpreta-
ção constitucional segundo o neo-constituciona-
lismo. Neo-constitucionalismo é um paradigma 
e uma orientação para se pensar e aplicar consti-
tuições que se pautam em regras, mas também em 
direitos e princípios como é o caso da CF de 1988. 

Mesmo em países como o Brasil, de tradição jurí-
dico romano-germânico onde se predomina a codi-
ficação do direito e positivismo jurídico - ou seja, lei 
para tudo e seguir à risca o texto da lei - a constitucio-
nalização de direitos, princípios e fins políticos, que 
são inerentemente abertos e carregados de juízos de 
valor e conteúdo político, métodos tradicionais de in-
terpretação não dão mais conta do recado. Portanto, 
podemos dizer que junto com a constitucionalização 
de direitos, ‘constitucionaliza-se’ também interpre-
tações construtivistas de direitos, onde juízos de va-
lores, opções políticas, e evidências externas ao texto 
legal passam a ter papéis importantes. 
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Por exemplo, a audiência pública sobre os pro-
cessos de direito à saúde convocada pelo então Pre-
sidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, em 2009 
com a finalidade de entender melhor o assunto, bem 
como o state of art da literature. O que poderia ser 
celebrado como entrada de evidência de prática so-
cial, já que Mendes ouviu dezenas de pontos de vis-
tas, uma prática inusitada na tradição introspectiva 
de interpretação constitucional com base na letra da 
lei, deixou a desejar com relação a uma discussão 
lógica e racional de como os diferentes métodos de 
interpretação constitucional dialogaram uns com 
os outros.  No final das contas, o relatório só incluiu 
a ‘prática social’ que interessou. 

Via de regra, interpretações de direitos e prin-
cípios, seguem – ou deveriam seguir - métodos 
tradicionais de interpretação constitucional como 
o gramatical e sistemático, mas também méto-
dos como o histórico e teleológico. Enquanto os 
métodos gramatical e sistemático são conside-
rados - relativamente - objetivos porque seguem 
regras de interpretação gramatical, sentido léxico 
do texto, hierárquica entre leis, etc., os métodos 
histórico e teleológico são considerados subjeti-
vos por força da margem de discricionariedade 
do intérprete para selecionar a narrativa histórica 
e contexto atual relevantes. Esta postura proativa 
na interpretação de direitos para expandir o seu 
sentido e alcance é característica fundamental para 
viabilização de direitos na vida real. Entretanto, a 
mesma discricionariedade, sem freios, pode levar 

o interpreter ao autoritarismo.  Além disso, muitos 
autores descrevem os métodos, e decisões judiciais 
mencionam métodos, mas não detalham a aplica-
ção dos métodos (por exemplo, uma narrativa da 
audiência pública e por que não outra?).  

Alguém pode dizer que é indiferente como o 
Estado se organiza para implementar o direito à 
saúde, se por conta própria ou se por conta de or-
dem judicial, o que importa é que efetivamente se 
assegure o direto à saúde dos cidadãos. Primeiro 
que se aceitarmos o poder incondicional do judici-
ário, estamos regredindo à era pré-constitucional, 
a diferença era que o poder incondicional sobre 
dizer a saúde era do executivo e hoje parece ser 
do judiciário. Segundo que o direito à saúde é um 
direito democrático à saúde que tem a ver com in-
clusão democrática de atores sociais na construção 
de um sistema compreensivo de saúde, tem a ver 
com o individual e com o coletivo, com necessida-
des imediatas e questões programáticas. Participa-
ção social na construção desse SUS compreensivo 
é diretiva constitucional que nem legislativo nem 
judiciário podem mais fazer vistas grossas.

Concluo este ensaio com uma visão otimista e 
esperançosa pela volta de horizontes democráticos, 
e com um convite para um debate amplo e crítico 
interpretação constitucional, métodos de interpre-
tação constitucional, direito democrático à saúde 
para a construção social do SUS que queremos. 

O DIREITO À SAÚDE É UM DIREITO DEMOCRÁTICO À SAÚDE QUE TEM A VER COM INCLUSÃO 
DEMOCRÁTICA DE ATORES SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA COMPREENSIVO DE 
SAÚDE, TEM A VER COM O INDIVIDUAL E COM O COLETIVO, COM NECESSIDADES IMEDIATAS E 
QUESTÕES PROGRAMÁTICAS. PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DESSE SUS COMPRE-
ENSIVO É DIRETIVA CONSTITUCIONAL QUE NEM LEGISLATIVO NEM JUDICIÁRIO PODEM MAIS 
FAZER VISTAS GROSSAS.
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DE DUAS UMA: 1) ACEITAMOS QUE O CALDO ENTORNOU, A CONSTITUIÇÃO MORREU, PONTO 
FINAL. OU - MINHA PROPOSTA. 2) DEBATEMOS IMPLEMENTAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIO-
NAL, INCLUSIVE MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE REFLITAM CONTEXTOS 
E NECESSIDADES ATUAIS, MAS QUE TAMBÉM A LETRA E O OBJETIVO DA LEI, BEM COMO OS PA-
PÉIS DOS DIFERENTES ATORES POLÍTICOS E SOCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.


