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RESUMO 

 

Se, por um lado, apenas com a Constituição Federal de 1988 o direito à saúde veio a receber 

tratamento de autêntico direito fundamental social; por outro, é certo que, desde então, o nível 

de concretização alcançado quanto a tal direito retrata um descompasso entre a vontade 

constitucional e a vontade dos governantes. Isso porque, em que pese a inerente gradualidade 

do processo de efetivação dos direitos fundamentais sociais, a realidade brasileira, marcada 

por um quadro de verdadeiro caos na saúde pública noticiado rotineiramente nos telejornais, 

desnatura o status prioritário desenhando constitucionalmente para o direito à saúde, 

demonstrando, desta maneira, que há um claro déficit neste processo, o qual precisa ser 

corrigido. Essa preocupação quanto à problemática da efetivação dos direitos sociais, por sua 

vez, é reforçada quando se fala em direito à saúde, pois tal direito, frente sua íntima ligação 

com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, acaba assumindo uma posição de 

primazia dentre os direitos sociais, apresentando-se como um direito impreterível, visto que 

sua perfeita fruição torna-se condição precípua para o potencial gozo dos demais direitos 

sociais. Partindo dessas premissas, o presente trabalho tem o intuito de fornecer uma proposta 

para a correção desta problemática, sobretudo, a partir da defesa de um papel ativo do 

Judiciário na concretização do direito à saúde desde que arraigado a parâmetros objetivos e 

sólidos que venham a corrigir, com segurança jurídica, o déficit apontado e a evitar os efeitos 

colaterais e distorções que são hodiernamente vislumbrados quando o Judiciário se propõe a 

intervir no tema. Para tanto, desponta como aspecto principal desta medida a proposição de 

um mínimo existencial específico para o direito à saúde que, levando em consideração, tanto 

os pontos constitucionalmente prioritários referentes a este relevante direito, quanto à própria 

lógica da estruturação do Sistema Único de Saúde – SUS inserta no seio das políticas públicas 

em saúde desenvolvidas no país, venha a contribuir para uma judicialização do tema mais 

consentânea com os ideais traçados na Constituição de 1988. No igual intuito de se buscar 

uma concretização do direito à saúde harmônica com a prioridade constitucional ínsita a este 

relevante bem, a pesquisa alerta, também, para a necessidade de se empreender uma 

reestruturação na forma de organização dos Conselhos de Saúde de modo a se fazer valer a 

diretriz constitucional do SUS da participação da comunidade, bem como para a importância 

da instauração de uma nova cultura orçamentária no país que, tendo a Constituição como 

bússola, passe a retratar fielmente a especial priorização constitucional direcionada aos 

direitos sociais, especialmente o direito à saúde. 

 

 

Palavras-chave: Direito à saúde. Concretização. Poder Judiciário. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

If, on one hand, only with the 1988 Federal Constitution the right to health began to receive 

the treatment of authentic fundamental social right; on the other, it is certain since then, the 

level of concretization reached as to such right depicts a mismatch between the constitutional 

will and the will of the rulers. That is because, despite the inherent gradualness of the process 

of concretization of the fundamental social rights, the Brazilian reality, marked by a picture of 

true chaos on public health routinely reported on the evening news, denatures the priority 

status constitutionally drew for the right to health, demonstrating, thus, that there is a clear 

deficit in this process, which must be corrected. This concern regarding the problem of the 

concretization of the social rights, in turn, is underlined when one speaks of the right to 

health, since such right, due to its intimate connection with the right to life and human 

dignity, ends up assuming a position of primacy among the social rights, presenting itself as 

an imperative right, since its perfect fruition becomes an essential condition for the potential 

enjoyment of the remaining social rights. From such premises, this paper aims to provide a 

proposal for the correction of this problem based upon the defense of an active role of the 

Judiciary in the concretization of the right to health as long as grounded to objective and solid 

parameters that come to correct, with legal certainty, the named deficit and to avoid the side 

effects and distortions that are currently beheld when the Judiciary intends to intervene in the 

matter. For that effect, emerges as flagship of this measure a proposition of an existential 

minimum specific to the right to health that, taking into account both the constitutionally 

priority points relating to this relevant right, as well as the very logic of the structuring of the 

Sistema Único de Saúde - SUS inserted within the core of the public health policies developed 

in the country, comes to contribute to a judicialization of the subject more in alignment with 

the ideals outlined in the 1988 Constitution. Furthermore, in the same intent to seek a 

concretization of the right to health in harmony with the constitutional priority inherent to this 

material right, the research alerts to the need to undertake a restructuring in the form of 

organization of the Boards of Health in order to enforce the constitutional guideline of SUS 

community participation, as well as the importance of establishing a new culture budget in the 

country, with the Constitution as a compass, pass accurately portray a special prioritization 

directed constitutional social rights, especially the right to health.  

 

 

Keywords: Right to health. Concretization. Judiciary Branch. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ainda que ultrapassadas mais de duas décadas desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, pode-se afirmar que a busca pela efetividade dos direitos fundamentais 

sociais, especialmente o direito à saúde em sua acepção prestacional, ainda é matéria que 

caminha a passos cadenciados, representando um dos grandes desafios para o Estado e para a 

sociedade. 

 O estabelecimento, por parte do constituinte de 1988, de um lugar de destaque para a 

saúde – encarada não somente como a ausência de doenças, mas como o completo bem estar 

físico, mental e espiritual do homem, conforme conceitua a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) –, em que pese ter significado um glorioso avanço no sentido de proporcionar uma 

ampliação formal e material da força normativa de tal direito, consistiu apenas no primeiro 

passo da luta pela sua materialização em efetivos benefícios à sociedade.  

Desta maneira, notadamente quanto ao direito à saúde, se há no plano teórico uma 

evidente dificuldade de se conferir tal efetividade por meio da perfeita implementação das 

políticas públicas; a problemática, no campo prático, é bem mais complexa, sendo 

hodiernamente refletida na tormentosa realidade de milhões de brasileiros que dependem do 

sistema público de saúde e vivenciam situações calamitosas frequentemente noticiadas nos 

telejornais como algo já natural e trivial no país. 

Se a vivência diária de episódios no caótico cenário da saúde pública conduz, por um 

lado, a um sentimento de necessidade de mudança e indignação; por outro, pelo menos um 

aspecto positivo tal divulgação acaba gerando: a constatação de que o debate acerca dos 

direitos fundamentais ganha, a cada dia, mais espaço nas rodas de conversa da população e 

isso acarreta uma maior tomada de consciência por parte dos cidadãos do alcance dos seus 

direitos e da forma com que estes poderão ser buscados.  

 Nesse contexto, a judicialização cada vez mais crescente das mais diversas demandas 

ligadas à concretização do direito fundamental social à saúde abastece a discussão acerca da 

legitimidade da intervenção judicial nesta seara, cujo cenário atual, frente à inevitabilidade 

dessa atuação, é mercado pela penosa tentativa de se estabelecer critérios objetivos e 

adequados para a construção de um processo decisório legítimo, justo e consentâneo com os 

ideais dirigentes do sistema constitucional brasileiro. 

Quem, há 20 anos, imaginava o Estado como fornecedor de medicamentos, muitos 

deles de alto custo, ou compelido a realizar um exame ou um procedimento cirúrgico para um 

cidadão? A verdade: poucos. Avançou-se na concretização de tal direito, principalmente pelos 
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esforços da provocação e atuação do judiciário, e, hoje, o mínimo que o Estado deve ou, pelo 

menos, deveria proporcionar em matéria de direito à saúde no Brasil acoplou novos 

benefícios. 

É importante ter-se em mente, por sua vez, que a problemática em tela apresenta uma 

abrangência de difícil delimitação, pois engloba diversas facetas do direito à saúde que, 

encarado de maneira macro, compreende variadas nuances tanto sob o prisma individual 

quanto sob o coletivo. Melhor explicando, o trabalho de aferir se certo pleito estaria ou não 

enquadrado no campo protetivo do direito à saúde passa por uma análise que envolve 

diferentes aspectos como os de cunho social, político, econômico, cultural ou geográfico de 

determinada coletividade – por exemplo, a prioridade de tratamento preventivo na região 

norte é totalmente diferente da de outra região do país – sendo, portanto, a determinação de 

quais seriam as prestações mínimas em saúde um árduo trabalho para o intérprete. 

Posto o problema, o presente estudo partirá das premissas de que, na discussão acerca 

da eficácia e efetividade do direito à saúde, é essencial se observar, primeiro, que tal direito 

social assume um papel de extrema relevância frente à sua íntima ligação com o direito à vida 

e à dignidade da pessoa humana, segundo, que o quadro atual da saúde pública nacional 

evidencia um desequilíbrio entre o nível de gradual concretização esperado, após os mais de 

vinte anos da Constituição de 1988, e o que foi realmente alcançado, mediante políticas 

públicas, quanto a esse importante direito. 

Com relação à primeira premissa, será defendido o destacamento do direito à saúde 

para uma posição de primazia quando comparado com os demais direitos fundamentais 

sociais. O desenvolvimento de tal raciocínio aproxima-se, de certo modo, da doutrina 

americana dos “preferred freedoms” que estabelece uma ideia de posições preferenciais entre 

os direitos fundamentais sem implicar, entretanto, necessariamente em uma mecânica 

hierarquização das normas constitucionais que venha a ser lesiva à sua unidade. 

 Desta maneira, não se buscará refutar a noção consagrada na doutrina pátria de que 

todos direitos fundamentais possuem a mesma hierarquia; mas sim, consistirá na defesa de 

que o direito à saúde possui um nível de fundamentalidade social e jurídica mais elevada que 

os demais direitos fundamentais sociais por apresentar uma ascendência axiológica mais 

dilatada devido ao seu forte laço com o direito à vida, à integridade física e à dignidade da 

pessoa humana; e isto termina por ser refletido no próprio tratamento prioritário que a 

Constituição confere a tal direito, conforme será visto. 
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Quanto à segunda premissa, esta seria a constatação de que ocorre em matéria de 

direito à saúde no Brasil um certo descompasso entre a vontade constitucional e a vontade dos 

governantes.  

Apesar de tal pensamento soar, de certo modo, um pouco pretensioso, ele é fruto de 

uma construção de raciocínio simples e de duas etapas: a primeira abrange a conscientização 

de que o direito à saúde, como direito social que é, tem seu processo de concretização 

marcado por uma ideia de gradualidade no sentido de que, frente as limitações orçamentárias 

de sua implementação, o Estado deve contar com uma certa paciência da sociedade em 

entender que a efetividade do mesmo será alcançada e construída pouco a pouco, passo a 

passo, conforme a capacidade financeira do Estado; e a segunda, de ordem fática, arremata a 

conclusão de que esse passo gradual encontra-se hoje deficitário ou atrasado se comparado 

com a evolução aguardada pela sociedade, a qual já chegou no seu limite de paciência.  

Em termos mais diretos, a realidade pátria marcada, por exemplo, pela falta de leitos, 

médicos e equipamentos de infraestrutura no quadro geral da saúde pública nacional não é o 

que a Constituição da República planejou para sua fase adulta, sendo necessária, portanto, 

uma aceleração nesse processo gradual. 

Feitas tais observações, é relevante mencionar que corrigir esta distorção, gerada, 

sobretudo, pela ineficiência dos Poderes Executivo e Legislativo (seja pela má formulação e 

execução das políticas públicas, seja pela deficiência do amparo legal do tema), não é matéria 

fácil, pois o balanceamento entre o caráter essencial do direito fundamental à saúde e sua 

natureza de direito prestacional passa, antes de tudo, pela questão financeira de análise dos 

custos envolvidos, exigindo uma estruturação focada em um modelo de gestão organizada e 

isento de máculas por parte do Estado. 

É nesse contexto que o presente estudo tem por intuito principal traçar alguns 

delineamentos sobre a primazia do direito social em análise, buscando apontar sugestões para 

os problemas correlatos à sua clara falta de efetividade, as quais vão desde a perquirição de 

critérios objetivos legitimadores da atuação judicial no seu resguardo, contribuindo para a 

consequente construção de um, por assim dizer, mínimo existencial em direito à saúde; até o 

aprimoramento das medidas de controle dos gastos públicas em saúde. 

Para melhor compreensão do que este trabalho se propõe, optar-se-á por uma 

estruturação didática cuja preocupação primordial é deixar claro ao leitor, desde as linhas 

iniciais, a raiz doutrinária que o norteia. Nesse ponto, filiando-se às vigas da nova 

interpretação constitucional que prestigia a força normativa da constituição, mas sem que isso 

signifique um menosprezo aos elementos clássicos hermenêuticos, serão examinados temas 
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essenciais que circundam a temática da construção e aprimoramento de um mínimo 

existencial específico quanto ao direito à saúde. 

Dessa maneira, tendo como fio condutor o reconhecimento de que a atuação 

jurisdicional em matéria de saúde, respeitados certos limites e critérios objetivos, consiste em 

prática não só legítima, mas também primordial para a efetividade desse direito, serão 

examinados temais centrais como: o Princípio da Separação dos Poderes e sua correta (re) 

leitura no estágio atual do constitucionalismo; a primazia da Dignidade da Pessoa Humana 

como fonte irradiante de todo o ordenamento constitucional pátrio;  a necessidade da Teoria 

do Mínimo Existencial encontrar-se em constante adaptação com os avanços da sociedade e o 

possível embate desta questão com o Postulado da Reserva do Possível. 

Para tanto, incialmente, será traçado um esboço do regime jurídico-constitucional do 

direito à saúde no ordenamento pátrio partindo da evolução histórica da proteção da saúde 

pública ao longo das constituições nacionais, passando pelo exame das implicações da 

proteção internacional nessa seara e desembocando no estudo das características gerais desse 

direito fundamental sob o enfoque das previsões constitucionais e da legislação ordinária 

sobre tema (com ênfase nos dispositivos que tratam do Sistema Único de Saúde – SUS). 

Na sequência, será discutida a temática da efetividade e eficácia dos direitos 

fundamentais sociais, momento no qual será examinado, sob um viés orçamentário, o embate 

entre mínimo existencial e reserva do possível ganhando evidência o exame dos custos dos 

direitos. Nesse ponto, ainda, abordar-se-á a questão do déficit evolutivo do direito à saúde no 

que se refere à sua gradual concretização almejada pela atual Constituição, apontando-se o 

relevante papel que a Dignidade da Pessoa Humana, somada à umbilical ligação do 

impreterível direito à saúde com o direito à vida, assume no enfrentamento dessa matéria. 

Posteriormente, será tratado o tema da judicialização do direito à saúde, cujo debate 

alertará para a necessidade de se privilegiar as tutelas coletivas como forma de se conferir 

isonomia e o máximo alcance das conquistas judiciais nessa seara, sem deixar de lado, 

contudo, o exame do árido campo das tutelas individuais. Nesse ponto, a noção de jurisdição 

constitucional no contexto pós-positivista será primordial para se compreender a latente 

necessidade da busca pelo estabelecimento de parâmetros e critérios objetivos que visem a 

uma sindicabilidade do direito em xeque não só consentânea com a ordem constitucional 

vigente, mas também, compromissada com a segurança jurídica e a igualdade entre os 

cidadãos. 

Ao final, será empreendido um debate complementar, mas não menos interligado, à 

judicialização do direito à saúde, em que ressaltar-se-á a importância dos Conselhos de Saúde 
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na construção de uma democracia participativa apta a auxiliar a realização de tal direito bem 

como será proposta uma reestruturação na forma que se desenvolve o ciclo orçamentário no 

país, de modo a que os campos de atenção direcionados no corpo da peça do orçamento 

público terminem espelhando, o mais fiel possível, as prioridades constitucionais. 

  Dito isto, é relevante deixar claro que a presente pesquisa não intenta exaurir toda a 

problemática envolvendo a efetividade do direito à saúde apresentando uma fórmula mágica e 

solucionadora, o que seria impossível frente à dinamicidade das relações sociais e a 

consequente multiplicidade de casuísticas nesse campo. Ao contrário, o que se pretende aqui é 

investigar o assunto visando à sistematização de uma lógica de pensamento – calcada em uma 

engrenagem arraigada no papel protagonista do Poder Judiciário auxiliado pelas funções 

essenciais à justiça e pela sociedade – que venha a contribuir para a ampliação de alternativas 

postas ao aplicador do direito no momento de concretizar o direito à saúde, corrigindo-se, em 

última análise, a desarmonia entre o dever ser normativo e o ser da realidade social marcante 

no tema. 
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2  O REGIME JURÍDICO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL. 

 

Falar em saúde como direito fundamental dos cidadãos brasileiros é algo recente na 

história do país, visto que somente com a atual Constituição da República esse bem jurídico 

veio a ser alçado a tal categoria. Desta maneira, para o estudo do direito à saúde e os aspectos 

quanto à sua eficácia faz-se imprescindível, antes de tudo, compreender não só a evolução do 

arcabouço protetivo da matéria ao longo das constituições nacionais, como também, a 

conjuntura histórico-social que contribuiu para a feição desse direito fundamental no 

ordenamento contemporâneo destacando-se, também, a especial influência da proteção 

internacional na temática. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA ANTES 

DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

 

 De início, é importante se ter em mente a premissa de que a evolução histórica das 

políticas de saúde no país caminha lado a lado com o progresso político-social e econômico 

da sociedade brasileira, em um contexto em que a lógica desse processo evolutivo obedeceu à 

ótica do avanço do capitalismo na sociedade pátria. 

Por tal motivo, o cenário pré 1988 revela que a saúde não ocupava lugar central dentro 

da política nacional
1
 já que somente nos momentos em que determinadas endemias ou 

epidemias tinham repercussão na esfera econômica ou social do modelo capitalista é que o 

governo atuava com mais ênfase no setor, razão pela qual é apontado na doutrina que devido a 

falta de clareza e definição em relação à política de saúde, a história desta confunde-se, em 

determinados momentos, com a história da previdência social no país
2
. 

Dito isto, tem-se que os passos embrionários de uma mínima preocupação com a saúde 

pública no Brasil podem ser identificados a partir das primeiras ações de combate à lepra e de 

um mínimo controle sanitário existente sobre os portos e ruas ainda durante a época da Corte 

Portuguesa, já que a vinda da família real gerou a necessidade da organização de uma mínima 

estrutura sanitária, panorama que perdurou até meados de 1850.  

Com o passar dos tempos, o quadro de organização política marcadamente unitário e 

centralizado foi dando lugar a um conjunto de ações um pouco mais efetivas no período entre 

                                                 
1
 Dispõe Suelli Gandolfi Dallari que “nenhum texto constitucional se refere explicitamente à saúde como 

integrante do interesse público fundante do pacto social até a promulgação da Carta de 1988”. DALLARI, Suelli 

Gandolfi. Os Estados Brasileiros e o Direito à Saúde. São Paulo: Hucitec, 1995, p. 133. 
2
 POLIGNANO, Marcus Vinícius. História das políticas de saúde no Brasil. p.2. Disponível em: 

www.saude.mt.gov.br arquivo 2226 . Acessado em: 21/12/2012. 
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1870 e 1930 merecendo destaque o modelo “campanhista” marcado pelo uso de força policial 

que, apesar das arbitrariedades e abusos cometidos, alcançou importantes vitórias no controle 

de doenças epidêmicas como a febre amarela sob o comando de Oswaldo Cruz, então Diretor 

do Departamento Federal de Saúde Pública
3
. 

 Em 1923, por sua vez, nascia o marco inicial da previdência social no Brasil (a 

chamada “Lei Eloy Chaves”
4
) mediante a instituição de Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPS) que abarcavam socorros médicos em caso de doença bem como a obtenção de 

medicamentos obtidos com preços especiais para as categorias profissionais a eles vinculadas. 

Paralelo a isso, a partir de 1930, as ações curativas, até então esquecidas pelo modelo antes 

mencionado, passaram a ser realizadas timidamente com a estruturação básica de um sistema 

público de saúde a partir da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública
5
 restando 

evidenciado, portanto, um cenário de não universalização da saúde pública, vez que imperava 

uma sistemática excludente em favor apenas das profissões reconhecidas pela lei. 

 A previdência social evoluiu e as CAP´S foram substituídas pelos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAP´S) visando a estender a todas as categorias do operariado 

urbano organizado os benefícios da previdência, desembocando esse processo de unificação 

na promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei 3.807/60) a qual estabeleceu um 

regime geral da previdência destinado a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
6
. 

Tal panorama apresentou seu ápice durante o regime ditatorial com a implantação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1967 e a consequente unificação do 

sistema previdenciário em um contexto em que todos trabalhadores com carteira assinada 

contribuíam e se beneficiavam da assistência médica existente no plano de benefícios. Isso 

gerou um aumento substancial da demanda do sistema médico previdenciário, o qual, 

impossibilitado em atender a todos, direcionou à iniciativa privada a execução dos benefícios 

por meio de convênios com médicos e hospitais, mediante pagamento de uma espécie de pro-

labore, acarretando na formação de um complexo sistema médico-industrial que gerou a 

                                                 
3
 PICADO, Fernanda de Siqueira. A dignidade da pessoa humana e a efetividade do direito social à saúde 

sob a óptica jurisprudencial. Dissertação de Mestrado em Direito. PUC-SP, 2010, p. 101. 
4
 Decreto n° 4.682 1923 que “ Crea, em cada uma das emprezas de estradas de ferro existente no paiz, uma caixa 

de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados.”. 
5
 O Ministério da Saúde foi criado em 1953, contudo, tal fato significou um mero desmembramento do antigo 

Ministério da Saúde e Educação sem que significasse uma nova postura do governo com efetiva preocupação em 

atender os problemas da saúde pública de sua competência. 
6
 POLIGNANO, Marcus Vinícius. História das políticas de saúde no Brasil. p. 12. Disponível em: 

www.saude.mt.gov.br arquivo 2226 . Acessado em: 11/01/2013. 
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necessidade da criação de uma estrutura própria administrativa em 1978, o Instituto Nacional 

de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

Instituiu-se, assim, uma divisão de responsabilidades em que ao Estado eram 

reservadas as medidas coletivas, sobretudo o controle das endemias, enquanto a assistência 

médica individual ficou a cargo do seguro social financiado pelo sistema contributivo, 

modelagem esta que contribuiu para a concepção, arraigada no país, de se enxergar o direito a 

saúde não como um direito do cidadão e dever do Estado, mas como uma assistência ligada à 

esfera privada restrita a quem contribuía, cenário acentuado com a instituição do Sistema 

Nacional de Saúde em 1975, o qual reconhecia essa dicotomia
7
. 

Esse modelo de gestão centralizada, marcado pela multiplicidade e descoordenação 

entre as instituições atuantes no setor e pela desorganização dos recursos empregados nas 

ações de saúde curativa e preventiva
8
, caiu no descrédito social ao não resolver a agenda da 

saúde e, frente à escassez de recursos para sua manutenção, somada ao aumento dos custos 

operacionais, veio a entrar em crise. 

Por sua vez, o contraste dos dados a respeito da saúde, mortalidade infantil e 

infraestrutura urbana com os índices favoráveis do Produto Interno Bruto (PIB), que 

aumentou em média 10% entre 1968 e 1973, contribuiu para a constatação de que a 

desigualdade social e concentração de riqueza se acentuavam cada vez mais no país e que era 

necessária uma mudança desse quadro
9
. 

Esse modelo restritivo na prestação dos serviços de saúde passou a ser então 

questionado frente a grande quantidade de brasileiros à margem do mercado de trabalho 

formal, intensificando-se o debate acerca da universalização dos serviços públicos de saúde 

com destaque para o papel desempenhado pelo Movimento de Reforma Sanitária no processo 

de redemocratização do país e o consequente fim do regime militar. 

Desta forma, o marco do processo de formulação de um novo modelo de saúde pública 

universal foi a VIII Conferência Nacional de Saúde cujo lema era “Saúde, Direito de Todos, 

Dever do Estado”, realizada em março de 1986 pelo Ministério da Saúde, que contou, pela 

primeira vez, com a participação de entidades da sociedade civil organizada de todo país 

ligadas à temática, sendo debatida a necessidade de reorganização do sistema em voga com a 

instituição da saúde como direito de cidadania e dever do Estado, concluindo-se que uma 

                                                 
7
 CORRÊA, Darcísio; MASSAFRA, Cristiane Quadrado. O Direito à Saúde e o papel do Judiciário para sua 

efetividade no Brasil. In: Revista Desenvolvimento em questão. v.2, n.º 3, 2004. p. 57. 
8
 CRUZ, Marly Marques da. Histórico do sistema de saúde, proteção social e direito à saúde. Disponível em: 

www.saude.mt.gov.br arquivo 2164 . Acessado em: 20/01/2013. 
9
 LUCA, Tânia Regina de. Direitos sociais no Brasil. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da 

Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 484. 
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simples reforma administrativa e financeira não seria suficiente, mas sim, seria necessária 

uma verdadeira mudança em todo o arcabouço jurídico tendente à unificação, democratização 

e descentralização do sistema de saúde. 

 Delimitado sucintamente o contexto histórico-social da proteção do direito à saúde até 

a Constituição de 1988, serão apontados a seguir os principais dispositivos constantes nas 

constituições pretéritas que amparavam o direito à saúde de modo a facilitar a compreensão 

do tema. 

 A Constituição do Império pouco tratou do tema do direito à saúde vez que, fora o fato 

de abarcar a garantia de “socorros públicos”, a única menção a tal direito em seu texto deixa 

claro que a preocupação do constituinte à época ainda era tímida e relacionada à atividade 

mercantil, como se depreende da redação do dispositivo a seguir: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. 

(...) 

 XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio 

póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á 

segurança, e saude dos Cidadãos. 

  

Além disso, é importante enfatizar que os direitos acima elencados eram restritos a 

uma elite aristocrática visto que os ideais da revolução liberal, conquanto visassem a alterar a 

estrutura e reorganizar a sociedade, apresentavam o anseio maior de, tão somente, romper 

com os laços do colonialismo, sendo mantidos os interesses e os favores das classes 

privilegiadas enquanto grande parte da população ainda continuava submetida a tratamentos 

desumanos. 

 A Constituição de 1891, por sua vez, conseguiu ser ainda mais acanhada e não faz 

qualquer referência expressa ao direito à saúde. Contudo, merece atenção o fato de que havia 

uma abstrata menção, em seu artigo 78, à proteção das garantias e direitos nela não 

enumerados que resultassem da forma de governo e dos princípios que a mesma consignasse 

o, que poderia ser utilizado para defesa da saúde em última análise, já que funcionava como 

uma tímida cláusula de abertura
10

. 

                                                 
10

 OLIVEIRA, Márcio dias de. Saúde possível e judicialização excepcional: a efetivação do direito 

fundamental à saúde e a necessária racionalização. Dissertação de Mestrado em Direito. Instituto Toledo de 

Ensino. Bauro, 2008, p. 35. 
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 Impulsionada pelas revoluções de 1930 e 1932, a Constituição de 1934, que buscou 

inspiração formal na Constituição de Weimar (grande marco do Constitucionalismo social) e 

na Constituição Espanhola de 1931, pretendeu implantar no sistema jurídico pátrio um 

arcabouço protetivo dos chamados direitos sociais, sendo a primeira constituição brasileira a 

fazer referência ao direito à saúde, prevendo em seu art. 10, inciso II, ser o cuidado com a 

saúde competência concorrente da União e dos Estados, denotando, assim, uma preocupação 

de cunho organizacional distanciada de uma feição de direito subjetivo. 

 Em que pese os esforços da Carta de 34 no sentido de proteger os direitos sociais, a 

Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, tratou de tolher a efetividade dos direitos 

fundamentais cuidando, sobretudo, de concentrar o poder no âmbito do Executivo. Na linha 

dessa concentração, o inciso XXVII do art. 16 previu ser competência privativa da União 

legislar sobre normas fundamentais de defesa e proteção da saúde, especialmente a saúde da 

criança, merecendo destaque, ainda, a previsão do art. 18 no sentido de poderem os estados 

legislar para suprir as deficiências da Lei Federal ou atenderem às peculiaridades locais sobre 

a assistência pública, obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações de clima e 

fontes medicinais
11

. 

A Constituição de 1946, por sua vez, por ter sido moldada no período de 1937 a 1945, 

buscou restringir a força do Poder Executivo e reforçar o Poder Legislativo, retomando a 

estrutura da Constituição de 1891 e reintroduzindo os direitos econômicos, sociais e culturais 

da Carta de 1934 em um cenário em que o direito à saúde, apesar de não elencado de forma 

expressa, recebia menção no inciso XV, do art. 5° da referida Carta ao ser repetida a previsão 

de ser competência da União legislar sobre normais gerais de defesa e proteção da saúde. 

Após o golpe militar de 1964, foi outorgada a Carta Constitucional de 1967 que 

alterou o regime de liberalidade buscado pela Constituição de 1946 instalando-se o regime 

totalitário conclamado pela doutrina da segurança nacional. A nova Constituição apresentava 

um rol de direitos e garantias fundamentais com valor meramente formal e sem nenhuma 

efetividade. Quanto ao direito à saúde, repetiu-se a norma de cunho organizatório das 

constituições anteriores no sentido de conferir à União a competência para legislar sobre 

normas gerais de defesa e proteção da saúde, acrescentando-se, todavia, a competência para 

estabelecer planos nacionais de saúde e educação. 

 Em 1969, na tentativa de preservar o regime totalitário vigente, foi outorgada a EC n° 

01/69 que, embora repetisse as disposições da Carta de 67, trouxe uma inovação no § 4° do 

                                                 
11

 JULIO, Renata Siqueira; Wesllay Carlos Ribeiro. Direito e sistemas públicos de saúde nas constituições 

brasileiras. In: Novos Estudos Jurídicos, v.15, n.3, 2010, p. 450. 
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art. 25 ao determinar que os municípios aplicassem seis por cento do repasse da União a título 

de fundo de participação dos municípios na Saúde. 

 

2.2 O SURGIMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE COM O ADVENTO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, resultado final de todo um 

processo de luta incessante do povo brasileiro para a conquista da democracia, consiste em 

um documento alicerçado na proteção de direitos fundamentais e na dignidade da pessoa 

humana de modelagem jamais vista no ordenamento pátrio. Essa nova feição, sem dúvida, 

contribuiu para a consagração de um direito fundamental à saúde com contornos próprios 

visto que uma ordem constitucional que protege o direito à vida, à integridade física e o meio 

ambiente sadio e equilibrado, inevitavelmente, deve salvaguardar, a saúde sob pena de 

esvaziar substancialmente tais direitos
12

. 

Desta forma, o modelo centralizado do sistema de saúde vigente antes de 1988, bem 

como as tímidas previsões nas constituições anteriores ligadas à saúde, que se preocupavam 

em fixar competências legislativas e administrativas para a matéria, denotando uma 

preocupação meramente organizatória, deram lugar a um arcabouço protetivo diametralmente 

oposto com a consagração de um direito fundamental à saúde amplamente tratado
13

, 

sobretudo, nos artigos 6° e 196 da Constituição de 1988. 

 Pode-se afirmar, portanto, que a Constituição Cidadã atual, ao alçar a saúde a direito 

fundamental e sintonizar sua proteção com as principais declarações de direitos humanos, foi 

a primeira constituição a levar a saúde realmente a sério
14

. Com efeito, observa-se a existência 

de diversos dispositivos que fazem menção expressa a este direito, consistindo tais previsões 

                                                 
12

 SARLET, Ingo Wolfgang & FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Algumas considerações sobre o direito 

fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988.  In: Revista de 

Direito do Consumidor, nº 67, 2008, p.5. 
13

 FALEIROS, Ialê & LIMA, Júlio César França. Saúde como direito de todos e dever do Estado, p. 9. 

Disponível em: http://epsjv.fiocruz.br/upload/d/cap_8.pdf. Acessado em: 12/01/2013. 
14

 Sobre essa questão, José Afonso da Silva considera ser “espantoso como um bem extraordinariamente 

relevante à vida humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se 

pelo princípio de que igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada 

um tem o direito de um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, 

independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas 

constitucionais”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 871. 
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em frutos diretos da reforma sanitária brasileira, a qual foi conduzida pela sociedade civil e 

por profissionais de saúde, e não por ações específicas do governo
15

. 

Em que pese o risco de cansar a leitura do presente estudo com observações 

notadamente descritivas, é inevitável destacar pontualmente os dispositivos constitucionais 

que informam a proteção do direito à saúde, proporcionando uma ideia do alcance dessa 

mudança radical do tratamento constitucional da saúde no Brasil. 

 Nesse sentido, o artigo 6° elenca expressamente a saúde como um direito fundamental 

social, o que acarreta implicações práticas quanto à eficácia e efetividade de tal direito, cuja 

abordagem será feita no capítulo seguinte. Ainda, o artigo 7°, ligado a regulamentação dos 

direitos trabalhistas, trata da temática tanto em seu inciso IV, ao mencionar a saúde como 

necessidade vital básica a ser abarcada pelo salário-mínimo, bem como no inciso XXII, ao 

impor a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança. 

 Os artigos 23 (inc. II), 24 (inc. XII) e 30 (inc. I e inc. VII) tratam de matérias de 

competências dos entes federativos, informando que os mesmos possuem competência 

comum para cuidar da saúde bem como concorrentemente aptos a legislar sobre a defesa da 

saúde em um cenário em que aos Municípios cabem a prestação de serviços de atendimento à 

saúde da população com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 

 Os artigos 34 (inc. VII, alínea „e‟) e 35 (inc. III), por força da EC 29/2000 

possibilitam, por sua vez, a intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal bem como 

dos Estados nos respectivos Municípios em caso de não aplicação do mínimo exigido da 

receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações e 

serviços de saúde o que, como será visto no capítulo seguinte, ressalta a preocupação da 

Constituição com tais direitos, de modo a estes assumirem um grau de fundamentalidade mais 

aquilatada no ordenamento pátrio. 

 Já no art. 196, a saúde é encarada como direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, denotando uma preocupação macro para os problemas de saúde nas diversas 

etapas de tratamento para todos os cidadãos. 

 O art. 197 trouxe o reconhecimento de que as ações e serviços de saúde são de 

relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
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  PAIM, Jairnilson Silva. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. p.2. Disponível em: 

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf. Acessado em: 12/01/2013. 
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regulamentação, fiscalização e controle, consolidando os anseios de superação do modelo 

desestatizante, curante e centralizador vigente na ordem constitucional anterior. Tal 

reconhecimento possui uma importância central na busca pela efetividade do direito à saúde, 

pois garante extensivamente a proteção da saúde pelo Ministério Público, ao passo que o art. 

129, II da CF atribui ao mesmo a função de zelar pelo efetivo respeito aos serviços de 

relevância pública. 

 No art. 198 encontra-se a estrutura geral do Sistema Único de Saúde (SUS), definindo-

o a partir de uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a partir de diretrizes que 

primam pela descentralização, atendimento integral com prioridade para atividades 

preventivas e participação da comunidade mediante financiamento de recursos da seguridade 

social e outras fontes. 

 O art. 200 enumera atribuições exemplificativas desse sistema as quais englobam, 

dentre outras, o controle e fiscalização dos procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde, a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, a formação de 

recursos humanos na área de saúde, a fiscalização e inspeção dos alimentos etc. 

 Além disso, constam dispositivos específicos que relacionam a saúde com o meio 

ambiente, com a educação e com os direitos da criança, os quais enfatizam a preocupação 

inédita da CF de 1988 em dar plena efetividade às ações e programas na área. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. 

 

Conforme já explicitado, o SUS é fruto das reivindicações feitas pela sociedade civil 

organizada no cenário político pré 1988 e sua previsão constitucional, especialmente pela 

estipulação dos seus princípios e objetivos, o fez assumir a condição de verdadeira garantia 

institucional fundamental do direito à saúde, superando-se as sucessivas tentativas frustradas 

anteriores. Significando, em última instância, que a efetivação do direito à saúde deve 

conformar-se com seus princípios e diretrizes instituidoras em um cenário em que não só o 

direito à saúde resta protegido, mas também, o próprio SUS na condição de instituição 

pública
16

. 

 A conceituação do SUS, apresentada no já mencionado artigo 198 da CF, demonstra 

que a visão central desse sistema foi calcada na consagração de um modelo de saúde voltado 
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 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Algumas considerações sobre o direito 

fundamental à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição Federal de 1988.  In: Revista de 
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para as necessidades da população no intuito de resgatar o compromisso do Estado para com o 

bem-estar social, especialmente com relação à saúde coletiva. Contudo, apesar da previsão 

constitucional, o SUS só veio a ser regulamentado em 19 de setembro de 1990 por meio da 

Lei Federal 8.080/90, a qual definiu seu modelo operacional e a forma de organização e de 

funcionamento a partir de uma definição abrangente de saúde, que leva em consideração 

específicos fatores determinantes e condicionantes, ganhando destaque a previsão dos 

princípios e objetivos do sistema. 

 

2.3.1 Princípios informadores do SUS. 

 

 O estudo dos princípios informadores do SUS é de suma importância visto que, frente 

ao caráter de autêntica garantia institucional fundamental
17

 na proteção do direito à saúde, sua 

matriz principiológica e diretiva serve de base para se interpretar o alcance da eficácia e 

efetividade de tal direito. Nesse sentido, podem ser destacados os princípios da 

universalidade, equidade, unidade, descentralização, regionalização e hierarquização, 

integralidade e participação da comunidade.  

 Universalidade
18

 e equidade podem ser lidos conjuntamente no sentido de que o 

acesso às ações e serviços de saúde devem ser indistintamente garantidos a todo e qualquer 

cidadão buscando-se sempre a diminuição das desigualdades a partir da consagração e defesa 

da garantia da igualdade material, investindo-se onde a carência seja maior já que, apesar de 

todos terem direito à saúde, as necessidades de cada um e de cada região são diferentes. 

 Consoante já visto, o modelo de proteção à saúde anterior a 1988 era marcado por 

distorções limitativas, visto que a assistência à saúde somente era conferida aos trabalhadores 

com vínculo formal e respectivos dependentes por meio do INPS. Para a superação eficiente 

dessa estrutura, o novel sistema precisou ser desenvolvido a partir da ideia de unidade, 

significando que os serviços e ações de saúde devem ser desenvolvidos a partir de políticas e 
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 Consoante aponta Pieroth e Schlink, “alguns direitos fundamentais garantem não só direitos subjetivos, mas 

também, objetivamente, instituições. Enquanto garantias de instituto (Institutsgarantien), na terminologia, 

geralmente aceita, de C. Schmitt, garantem instituições de direito privado e, enquanto garantias institucionais 

(institutionelle Garantien), garantem instituições de direito público, retirando-as assim do poder dispositivo do 

legislador”. PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. Tradução de António Francisco de 

Sousa e António Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 54. 
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 Reforçando tal conceito, Carlos Botazzo defende que a universalidade “significa que todo cidadão, 
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diretrizes uniformes, englobando um só sistema abrangido e sujeito a uma direção única e um 

só planejamento, em que pese a estratificação em níveis federativos. 

 Apesar de unificado
19

, a necessidade de se quebrar com a ordem centralizada anterior, 

que engessava a engrenagem do sistema de saúde, fez surgir um SUS arquitetado a partir de 

uma rede regionalizada e hierarquizada que, preservada a direção única em cada esfera de 

governo, atua segundo o raciocínio de descentralização permitindo, desta maneira, a 

adaptação das ações de saúde ao perfil epidemiológico local, o que se alinha as orientações da 

OMS. 

 Essa descentralização nasce, pois, do raciocínio de que cada esfera de governo é 

autônoma e soberana nas suas decisões e devem respeitar os princípios gerais e a participação 

da sociedade, havendo gestores do SUS desde o Ministério da Saúde até as Secretarias de 

Saúde municipais. Contudo, é inegável que a decisão daquele que está mais perto do 

problema tem mais chance de ser eficiente e, por isso, a modelagem descentralizada do SUS 

que quebrou com o passado marcado por uma União centralizadora, pressupõe que os 

municípios sejam dotados de condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras 

suficientes para execução de suas políticas e serviços.  

 A hierarquização liga-se à ideia de execução da assistência a saúde com níveis 

crescentes de complexidade, assinalando que o acesso aos serviços deve ocorrer a partir dos 

níveis mais simples em direção aos mais altos de complexidade, o que se coaduna com ideais 

de eficiência e subsidiariedade em um contexto em que: as ações de atenção básica são 

comuns a todos municípios; a assistência de média e alta complexidade centraliza-se em 

municípios de maior porte; e os serviços de grande especialização são disponibilizados apenas 

em alguns grandes centros do país.  

 O princípio da integralidade do atendimento determina que a cobertura proporcionada 

pelo SUS deva ser a mais ampla possível, refletindo, também, a ideia de que as ações e 

serviços de saúde devem ser tomados como um todo harmônico e contínuo, de modo que 
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Quanto ao fato de ser o SUS unificado, o STF, analisando demanda em que era questionada a instituição de 

programa de saúde específico para atender somente servidores de empresas públicas de São Paulo, ponderou: 
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adequação, isso não ofenderia também a isonomia constitucional e a própria concepção de serviço de saúde 

pública na Constituição de 1988? De qualquer sorte, nem é preciso responder a essas dúvidas para a solução do 
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http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=480538&PROCESSO=3403&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2286


29 

 

 

sejam ao mesmo tempo articulados e integrados em todos os aspectos e níveis de 

complexidade do sistema
20

. 

 Ainda, o SUS tem a importante característica da participação direta e indireta da 

comunidade tanto relacionada à definição quanto ao controle social das ações e políticas de 

saúde, participação realizada seja por meio dos representantes da sociedade civil junto às 

Conferências de Saúde, as quais possuem competência para fazer proposições na formulação 

das políticas de saúde nos diferentes níveis da federação, ou seja através dos Conselhos de 

Saúde que atuam diretamente no planejamento e controle do SUS. 

 

2.3.2 Objetivos e atribuições gerais do SUS. 

 

 Como visto, o amparo constitucional do tema, alicerçado sob a premissa de que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, não tem o condão, por si só, de suficientemente 

abranger as condicionantes econômico-sociais da saúde, tampouco envolver, de forma ampla 

e irrestrita, todas as possíveis ações e serviços de saúde, até mesmo porque haverá sempre um 

limite orçamentário variável contrastado com o surgimentos de novas necessidades a cada 

período. Desta forma, a Lei do SUS assume o relevante papel de tentar traçar um pontapé de 

partida ao apresentar, de modo geral, os objetivos e atribuições inerentes ao SUS, os quais 

buscam concretizar os princípios que regem tal sistema, bem como delinear, na medida do 

possível, as prioridades abarcadas pelo mesmo.  

Nesse contexto, destaque-se que cabe ao SUS identificar e divulgar os fatores 

condicionantes e determinantes da saúde; formular as políticas de saúde, o fornecimento de 

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como ações visando à saúde do 

trabalhador; formular políticas referentes a medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 

outros insumos de interesse para a saúde; dentre outras atribuições que denotam a abrangência 

e complexidade na implementação completa do mesmo. 

 

2.3.3 A Lei n° 8.142/90 e as regras sobre participação da comunidade na gestão do SUS. 
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 Sobre o tema, dispõe Ione Maria Domingues de Castro que: “a integralidade é essencial para a eficiência do 
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entendido não apenas como um dos níveis de atenção à saúde ou um simples procedimento, mas é visto como 

uma ação integrada que significa o direito de ter uma existência digna com respeito às diferenças individuais”. 

CASTRO, Ione Maria Domingues de. Direito à saúde no âmbito do SUS: um direito ao mínimo existencial 
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Consoante exposto, um dos princípios que regem o SUS é a participação da 

comunidade. Nesse contexto a Lei n° 8.142/90 merece destaque, pois estabelece que o SUS 

contará, em cada esfera de governo, com as Conferências e Conselhos de Saúde, órgãos de 

instância colegiada que cuidam da avaliação, proposição de diretrizes e formulação de 

estratégias para as políticas de saúde. Além disso, contam com a participação de 

representantes de vários segmentos sociais englobando não só representantes do governo 

como também profissionais de saúde e usuários. 

 Por outro lado, além de viabilizarem a participação da comunidade na gestão do SUS, 

tais conselhos representativos funcionam como verdadeiros espaços de negociação que 

terminam por reduzir a possibilidade de o Ministério da Saúde estabelecer de maneira 

unilateral as regras de funcionamento do SUS, contrabalanceando, dessa maneira, a 

concentração de autoridade conferida ao Executivo Federal. 

 A referida lei, ainda, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) ganhando relevo o destaque dado às obrigações a serem cumpridas pelos Municípios, 

Estados e Distrito Federal, como a elaboração de relatórios de gestão que permitam o controle 

dos recursos, para o recebimento do repasse automático dos valores ligados à cobertura das 

ações e serviços de saúde a serem implementados pelos mesmos.  

Nessa temática, com supedâneo no art. 5° da lei em comento, destacaram-se as 

chamadas Normas Operacionais Básicas (NOB) e Normas de Assistência à Saúde (NOAS), 

editadas por meio de portarias do Ministério da Saúde, as quais tentaram estabelecer critérios 

para a transferência de recursos aos demais entes federados desembocando no conhecido 

Pacto pela Saúde (Portaria/GM/MS n° 698/2006). Tal pacto alterou a forma de financiamento 

do SUS, reduzindo as mais de cem diversas modalidades então existentes para apenas cinco 

blocos (atenção básica; atenção de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial; 

vigilância em saúde; assistência farmacêutica; e gestão do SUS). 

 

2.3.4 A Lei Complementar n° 141/2012 e a disposição sobre os valores mínimos a serem 

aplicados em ações e serviços públicos de saúde. 

 

Por força da Emenda Constitucional n° 29/2000 foi estabelecida a participação mínima 

de recursos financeiros para cada ente federado no financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde para o período entre 2000 e 2004 mediante regramento constante no artigo 

77 do ADCT. Foi prevista, também, a edição de uma Lei Complementar, consoante dispõe o§ 
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3° do art. 198 da CF de 1988, com a missão de revisar os percentuais, estabelecer critérios de 

rateio e fiscalizar e controlar os recursos referidos. 

Ocorre que, a despeito da autoaplicabilidade inerente aos dispositivos da EC n° 

29/2000, ficou evidenciada a necessidade de ser esclarecido conceitual e operacionalmente o 

alcance dessas previsões constitucionais, sobretudo, o que estaria abrangido materialmente 

como ações e serviços públicos de saúde, de modo a garantir eficácia e perfeita aplicação das 

mesmas pelos agentes públicos. Nesse sentido, surgiram diversas iniciativas buscando 

harmonizar as interpretações quanto às regras impostas pela EC n° 29/2000 até que a 

recalcitrância na elaboração da Lei Complementar referida fosse suprida. 

Destacaram-se, nesse cenário, tanto a Resolução n° 322/2003
21

 elaborada pelo 

Conselho Nacional de Saúde, que buscou uniformizar em todo território nacional a aplicação 

dos ditames trazidos pela EC n° 29/2000, fixando diretrizes sobre a base de cálculo para a 

definição dos recursos mínimos a serem aplicados em saúde, a definição das regras para a 

apuração de tais recursos bem como a definição do que exatamente seria considerado ações e 

serviços públicos de saúde; como também as Leis de Diretrizes Orçamentárias surgidas após a 

EC 29/2000, que trataram de definir o que compreenderia, em âmbito federal, o conjunto das 

ações e serviços de saúde, desempenhando o papel da almejada Lei Complementar. 

A definição trazida pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias se calcou na ideia de que a 

totalidade da dotação do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da 

União, os serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos 

do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, compreenderia os recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde na esfera federal, obedecendo, assim, a uma lógica meramente 

institucional levando em conta apenas o órgão executor da ação, bastando que a despesa 

estivesse na programação do Ministério da Saúde para que, em tese, integrasse o referido piso 

de aplicação. 

Tal precariedade levou a subjetivismos e dúvidas na realização dos gastos em saúde, já 

tendo sido alocado, por exemplo, parte dos recursos destinados ao Bolsa Família (programa 

marcadamente assistencialista) como constantes do orçamento do Ministério da Saúde bem 

como, computado no piso da saúde os gastos com a regulação das operadoras de planos 
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privados de saúde e suas relações com prestadores e consumidores, ações tipicamente 

fiscalizatórias e ligadas a saúde suplementar que não atende a universalidade e equidade
22

. 

Em âmbito estadual o quadro também foi de grande divergência quanto à aplicação da 

Resolução n° 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, instaurando-se um cenário de 

insegurança jurídica em que alguns Estados, por exemplo, incluíram, absurdamente, como 

constantes do orçamento da saúde, despesas com pagamento de planos médicos privados para 

servidores públicos, saneamento, alimentação e assistência social, desvirtuando as diretrizes 

da mencionada Resolução. 

Tais situações, em que pese denotarem a própria dificuldade que há em se delimitar 

um conceito fechado de saúde pública, a qual ora liga-se a ideia de uma realidade 

epidemiológica (o estado geral de saúde de um dado povo), ora vincula-se a noção de 

atividade estatal para a administração da saúde e ora serve para designar uma área da 

atividade humana caracterizada pela especialização profissional e institucional (um campo do 

conhecimento humano organizado em uma disciplina)
23

, terminam por transparecer um 

desvirtuamento das verbas públicas direcionadas à saúde que sacrifica a concretização de tal 

direito. 

Não resta dúvida, desta maneira, que a omissão legislativa em se criar a Lei 

Complementar prevista pela EC n° 29/2000 contribuiu para a difícil tarefa de se aferir o que 

exatamente seria obrigação do Estado na realização do direito fundamental a saúde, tema que 

assume importantíssima relevância quando do estudo da efetividade de tal direito bem como 

sua proteção judicial, conforme se verá nos capítulos seguintes. 

Pois bem: em 13 de janeiro de 2012 foi sancionada a Lei Complementar n° 141 que, 

sanando uma omissão que já durava cerca de doze anos, veio a instituir, nos termos do § 3° do 

art. 198 da Constituição Federal: 

i. o valor mínimo e normas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, 

pela União em ações e serviços de públicos de saúde; 

ii.  percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados 

anualmente pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; 
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iii.  critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como dos Estados para os seus respectivos 

Municípios visando à progressiva redução das disparidades regionais;  

iv.  normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas;e 

v. definição do que será e não será considerado como despesa em ações e serviços 

públicos de saúde. 

A título de exemplo, a limpeza urbana, as ações de assistência social, o pagamento de 

aposentadorias e pensões de servidores da saúde bem como a merenda escolar e outros 

programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS passaram a 

expressamente não constituir despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de 

apuração dos percentuais mínimos de que trata a referida LC 141/2012, representando um 

passo significativo para uma uniformização mínima dos gastos em saúde no país, corrigindo 

distorções e contribuindo para a otimização do planejamento do SUS por meio da canalização 

de investimentos para ações efetivamente pertinentes ao campo da saúde. 

Desta maneira, a LC n° 141/2012 além de trazer mais segurança jurídica e 

uniformidade na correta aplicação de recursos na área de saúde, assume papel chave na 

temática da efetividade do direito à saúde, visto que suas disposições terminam por contribuir 

consideravelmente tanto para a construção de um mínimo existencial específico para tal 

direito, já que são arroladas as ações e serviços que os recursos estatais devem minimamente 

abranger, como também, auxiliam na construção de parâmetros relevantes à proteção judicial 

do mesmo, consoante será analisado mais a frente em tópico oportuno. 

 

2.4 CONJUNTURA DO SISTEMA DE SAÚDE PÓS 1988 E ALGUNS DESAFIOS 

ATUAIS DO SUS. 

 

 A implantação do SUS no início da década de noventa ocorreu em um período 

desfavorável, notadamente influenciado pela ideologia neoliberal no cenário econômico 

brasileiro, tendo tal fato contribuído para a alocação da reforma sanitária a um nível de 

prioridade secundária na agenda política do país, visto que a conjuntura inicial era marcada 

pelo apoio estatal ao setor privado e pela concentração de serviços de saúde nas regiões mais 

desenvolvidas do país. 

Apesar disso, é inegável que nos últimos vinte anos o SUS avançou a partir de 

inovações institucionais calcadas, sobretudo, em um intenso processo de descentralização que 

outorgou maior responsabilidade aos municípios na gestão e serviço de saúde, além de 
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possibilitar meios para promoção da participação social na criação de saúde e controle do 

desempenho do sistema, destacando-se os esforços na fabricação de produtos farmacêuticos e 

a cobertura da vacinação
24

. 

Ocorre que o SUS, em que pese já possuir bases legais estabelecidas e amadurecidas a 

partir de uma considerável experiência operacional, ainda precisa ser melhor desenvolvido na 

busca pela garantia da cobertura universal e equitativa abraçada por nosso ordenamento. 

Nesse ponto, faz-se imprescindível uma reestruturação financeira e uma revisão profunda das 

relações público-privadas atinentes ao sistema de modo a diminuir as desigualdades 

persistentes e garantir uma sustentabilidade política, econômica e técnica do SUS. 

 Para se ter uma ideia, seja na atenção básica, secundária ou terciária, as diversas 

estratégias de repasse de recursos bem como a implantação de programas, como o Programa 

de Saúde da Família (PSF), apesar de diminuir o problema estrutural, não foram 

suficientemente satisfatórios, sobretudo, pela baixa integração e deficiência dos prestadores 

em níveis municipal e estadual. 

 Nesse raciocínio, notadamente para os procedimentos de médio e alto custo, há um 

inegável quadro de deficitário controle dos custos e da eficiência das ações envolvidas, visto 

que, quem os realiza predominantemente são os atores privados contratados e hospitais 

públicos de ensino, pagos com recursos públicos a preços próximos do valor de mercado, 

contribuindo para a potencialização dos obstáculos estruturais, procedimentais e políticos do 

SUS
25

. 

De se destacar, ainda, que além de claros problemas estruturais, como é o caso do já 

citado desequilíbrio de poder entre integrantes da rede de saúde, da falta de responsabilização 

dos atores envolvidos aliada às descontinuidades administrativas e da alta rotatividade dos 

gestores por motivos políticos; a carência em infraestrutura é um grave fator que compromete 

a efetividade das iniciativas públicas para o setor. 

 Em que pese não ser objeto do presente trabalho o exame apurado dos problemas do 

SUS, à título de ilustração, faz-se imperioso destacar que da leitura de dados da OMS 

extraídos em 2011 depreende-se que
26

: 
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 PAIM, Jairnilson Silva. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. p. 28. Disponível em: 

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf. Acessado em: 11/02/2013. 
25

 SOLLA, J. Chioro A. Atenção ambulatorial especializada. In: GIOVANELLA, Lívia (Org). Políticas e 

sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FioCruz: 2008, p. 672 e 673.  
26

 Disponível em: http//www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/04/130402_saude_gastos_publicos_lgd.sht. 

Acesso em: 04/03/2013. 
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 a) no Brasil os gastos privados com saúde correspondem a 54% das despesas totais do 

setor enquanto que os gastos públicos financiam os 46% restantes (para se ter um 

ideia, na Colômbia o financiamento público na área é de 74% e no Chile 68%); 

 b) a parcela do orçamento federal destinada à saúde gira em torno de 8,7% enquanto a 

média dos países africanos é 10,6% e a média mundial, 11,7%; 

c) o gasto anual do governo com a saúde de cada habitante corresponde a cerca de 

US$ 477 dólares, bem abaixo da média mundial (US$ 716 dólares) e dos números de 

países vizinhos como Argentina (US$ 866 dólares) e Chile (US$ 607 dólares); 

Ainda, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), há um 

claro descompasso na execução do orçamento em relação ao crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), vez que no período de 1995 a 2010 a média de investimento em saúde foi de 

1,68% do PIB, enquanto a OMS recomenda a aplicação de pelo menos 5% do PIB para a 

obtenção de padrões eficientes de atendimento
27

. 

Contudo, se por um lado os dados acima levam a crer que ainda falta investimento em 

recursos para a saúde, é inegável que esta não é a única dificuldade da saúde pública no 

Brasil, visto que há uma verdadeira multicausalidade no tema que engloba também a crise de 

gestão pela qual passa o SUS, os problemas relacionados à corrupção somados à impunidade 

quanto aos desvios de verbas da saúde e a necessidade de uma delimitação mais clara dos 

investimentos em saúde com a melhoria da fiscalização dos mesmos. 

Vislumbra-se, portanto, que o maior desafio enfrentado pelo SUS é político, sendo 

necessária uma união de esforços tanto dos governantes, como da sociedade aliada aos órgãos 

de fiscalização da gestão pública, para se alcançar uma melhoria estrutural em seu 

funcionamento capaz de fazer valer, na prática, as disposições normativas previstas, 

contribuindo, assim, para uma maior concretização do direito fundamental à saúde a partir do 

agir comunicativo da sociedade
28

. 

 

2.5 AS IMPLICAÇÕES DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO DIREITO À SAÚDE NO 

ORDENAMENTO PÁTRIO. 

 

                                                 
27

 CASTRO, Jorge Abrahão.  Gasto Social Federal: uma análise da prioridade macroeconômica no período 

1995-2010. Nota Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/120904_notatecnicadisoc09_apresentacao.pdf

. Acessado em: 06/03/2013. 
28

 PAIM, Jairnilson Silva. Bases conceituais da reforma sanitária brasileira. In: FLEURY, Sônia. (Org.). Saúde e 

democracia: a luta do CEBES. São Paulo, Lemos, 1997, p. 20-22. 
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 Para o exame da saúde como direito humano e a exata noção de sua abrangência 

protetiva em âmbito internacional, faz-se necessário analisar os principais documentos que 

tratam dos direitos humanos tanto em nível universal como regional (especialmente no 

continente americano), de modo a se extrair dos mesmos as disposições correlatas com a 

temática da saúde. 

 No que se refere ao sistema universal, tem-se que a Declaração Universal de Direitos 

Humanos (DUDH), adotada pela III Assembleia Geral das Nações Unidas sob a forma de 

resolução em 10 de dezembro de 1948, consolidou a afirmação de uma ética universal ao 

consagrar um consenso, de caráter vinculante, sobre valores a serem seguidos pelos Estados a 

partir da conjugação do valor liberdade com o da igualdade, impondo-se como um código de 

conduta voltado ao reconhecimento universal dos direitos humanos
29

. 

Nesse contexto, apesar de, indiretamente, diversos dispositivos deste diploma se 

correlacionarem com o direito humano a saúde (por exemplo: art. 3°, trata do direito à vida; 

art. 5°, da proibição da tortura; art. 22, direitos sociais indispensáveis à dignidade e garantidos 

pela cooperação internacional) a menção expressa a tal direito social encontra-se no art. 25, o 

qual faz alusão ao acesso às condições mínimas de saúde e bem-estar, inclusive a cuidados 

médicos e serviços sociais indispensável, abrangendo, desta maneira, uma percepção da saúde 

de maneira ampla e aproximada da concepção propagada pela OMS
30

. Dispõe o art. 25 da 

Declaração que: 

 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 

Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma 

proteção social. (Grifos acrescidos) 

 

Além da Declaração Universal de Direitos Humanos
31

, um importante avanço foi dado 

em 1966 com o intuito de explicitar melhor os direitos já consagrados na DUDH, bem como 
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7° ed. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 133. 
30

 TORRONTEGUY, Marco Aurélio Antas. O direito humano à saúde no Direito Internacional: Efetivação 

por meio de cooperação sanitária. Tese de Doutorado. USP: São Paulo, 2010, p. 83. 
31

 Conforme as lições de Maria Helena Rodriguez, a DUDH consolidou-se como um verdadeiro código de 

princípios e valores universais ocasionando uma chamada globalização dos direitos humanos “por baixo” (ao 

contrário da globalização por cima típica das estruturas de comunicação, comércio e política) calcada no 

desenvolvimento e emancipação do ser humano mediante a conquista concreta de um rol de direitos por todas as 
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de fortalecer os mecanismos de controle da efetivação desses direitos pela comunidade 

internacional. Tal fato consistiu na celebração do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), os quais reforçaram a positivação dos direitos humanos em âmbito internacional e 

trouxeram aspectos relevantes quanto ao direito à saúde. 

O PIDCP apresenta diversos dispositivos com ligação indireta com o direito humano à 

saúde ora por externarem um reforço do direito à vida e à integridade humana (como é o caso 

da proibição da tortura e da vedação do uso da pessoa em experimentos médicos ou 

científicos sem livre e legítimo consentimento), ora como uma limitação, de ordem pública, 

ao exercício de outros direitos humanos como o direito de entrar e sair do país e a nele 

circular livremente, o qual pode ser restringido em defesa da saúde pública. 

Já no PIDESC há uma proteção mais enfática quanto ao direito à saúde especialmente 

nos artigos 11 e 12, os quais refletem a noção construída de que a dignidade é inerente à 

pessoa humana por meio tanto da previsão de aspectos materiais promovedores da saúde (art. 

11) como do próprio direito a saúde em sentido estrito (art. 12): 

 

 Artigo 11.  

1. Os Estados Signatários do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa a um nível de vida adequado para si e sua família, inclusive 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, e ao melhoramento contínuo 

das condições de existência. (...) 

Artigo 12. 

1. Os Estados signatários do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa de desfrutar o mais alto nível possível de saúde física e mental. 

2. Entre as medidas que deverão ser adotadas pelos Estados Signatários do 

Pacto a fim de assegurar a plena efetividade deste direito, figurarão as 

necessárias para: 

a)  A redução da mortalidade infantil e do índice de natimortos, bem 

como o desenvolvimento sadio das crianças; 

b) O aprimoramento em todos os seus aspectos da higiene do trabalho e 

do meio ambiente; 

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 

profissionais e de outro tipo, e a luta contra elas. 

d) A criação de condições que garantam a todos assistência médica e 

serviços médicos em caso de doença. 

 

A abertura de um dispositivo específico sobre saúde significou, antes de tudo, um 

importante avanço na proteção desse direito já que, até então, a grande maioria das referências 

ao mesmo era feita de forma indireta.  Contudo, a principal contribuição do mencionado 

                                                                                                                                                         
pessoas. RODRIGUEZ, Maria Helena. Os direitos econômico, sociais e culturais: uma realidade inadiável. In: 

Revista Trimestral de Debate FASE, v.31, n° 92, p. 18-38, mar./maio, 2002, p. 19. 
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artigo 12 foi a listagem de ações estatais essenciais para a garantia da plena efetividade do 

direito à saúde com a apresentação das balizas centrais ou frentes prioritárias as quais os 

Estados Membros devem se preocupar quando tratam da temática da saúde pública, 

consistindo tal contributo, assim, em importante parâmetro para a construção de um mínimo 

existencial quanto a este direito fundamental. 

Antes de avançar, impende destacar um aspecto concernente aos citados Pactos que 

será relevante no estudo da eficácia e efetividade dos direitos sociais (em especial, o direito à 

saúde) tratado mais a frente. Tal aspecto diz respeito à complementaridade ínsita aos dois 

pactos no sentido de que o fato de o PIDCP asseverar que os direitos civis e políticos são 

autoaplicáveis (art. 2°) e o PIDESC, por sua vez, estabelecer uma obrigação de realização 

progressiva, nos limites dos recursos disponíveis, visando à mais completa realização dos 

direitos elencados (art. 2°), não significa que exista uma dualidade excludente entre as duas 

categorias de direitos previstas. Havendo, em verdade, uma autêntica pluralidade combinada e 

formadora de um conjunto indivisível, perfeitamente imbricado, no qual a ausência de 

medidas concretizadoras de um direito inevitavelmente repercute na fruição plena do conjunto 

restante
32

. 

Para monitorar o cumprimento pelos Estados Membros das prioridades elencadas 

acima há um intercâmbio de informações dos mesmos com o Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, instituído pelo Conselho Econômico e Social da ONU, cuja principal 

função é exatamente a de monitorar a implementação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais por meio do exame dos relatórios periódicos apresentados pelos Estados. Nessa 

conjuntura, a Observação Geral n° 14 do referido comitê é de suma importância pois 

esclarece quais são as obrigações mínimas dos Estados as quais o cumprimento deve ser 

imediato. 

O documento mencionado acima é calcado em quatro elementos essenciais e 

interligados: disponibilidade; acessibilidade física e econômica sem discriminação; 

aceitabilidade e qualidade. Nesse sentido, cada Estado-Parte deve contar com um número 

suficiente de estabelecimentos, bens e serviços públicos de saúde, os quais sejam acessíveis a 

todos, sem qualquer discriminação, respeitem a ética médica sendo culturalmente apropriados 

                                                 
32

 Realça essa visão, o fato de o art. 5° de ambos os Pactos criarem uma regra de inteligência própria dos direitos 
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de busca pela maximização dos direitos humanos. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à 

Saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 29. 
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e, finalmente, sejam providos de um mínimo de qualidade, com profissionais qualificados e 

condições sanitárias adequadas
33

. 

Pode-se observar, desta forma, que a Observação Geral n° 14
34

 funciona como um 

verdadeiro instrumento de regulamentação do artigo 12 do PIDESC e, consequentemente, de 

concretização do direito à saúde, visto que busca esclarecer quais são as obrigações mínimas 

dos Estados cujo cumprimento deve ser imediato
35

 e fora do espectro de discussão da 

disponibilidade de recursos, como as seguintes: a garantia de acesso a uma alimentação 

essencial mínima, à moradia e abastecimento de água; a adoção de estratégias e ações 

nacionais de saúde pública relacionadas com as preocupações mais claras da população; a 

facilitação ao acesso de medicamentos
36

 essenciais etc. 

A Observação Geral n° 14 demonstra-se, pois, primordial para a compreensão das 

distintas dimensões normativas do direito a saúde, pois busca oferecer respostas concretas e, 

até certo ponto, práticas ao questionamento acerca do que deve ser cumprido pelos Estado 

Membros do PIDESC na matéria do direito à saúde, apontando tanto obrigações gerais como 

específicas, de cunho positivo ou negativo
37

. 

Também no âmbito universal de proteção, pode ser destacada a Declaração de Viena
38

 

de 1993 que, ao legitimar a universalidade dos direitos humanos propagada desde 1948, 
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 MELO, Maurício de Medeiros. O direito coletivo prestacional à saúde e o Poder Judiciário: a 

concretização do art. 196 da Constituição de 1988 pela via jurisdicional. Dissertação de Mestrado. UFRN, 

Natal, 2007. p. 41. 
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 A Observação Geral n°14 foi expedida durante o 22° período de sessões do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, celebrado no ano 2000 e seu texto pode ser consultado, por exemplo, em CARBONELL, 

Miguel, MOGUEL, Sandra & PORTILLA, Karla Pérez (compiladores). Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Textos Básicos. 2° Edição, México: Porrúa, 2003, pp. 594- 621. 
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Mundial de Saúde cujo objetivo é decidir as principais questões relativas às políticas de saúde, com o fim de que 

todos os povos possam gozar do grau máximo de saúde possível. 
36

 Medida salutar para se alcançar tal facilitação é a questão que envolve a possibilidade da quebra de patentes. 

Sobre o tema, conferir: BARRETO, Ana Cristina Costa. Direito à saúde e patentes farmacêuticas – O acesso a 

medicamentos como preocupação global para o desenvolvimento. In: Revista Aurora, v. 5, n.7, jan. 2011.  
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 A Conferência de Viena consolidou o ápice de um processo de consagração dos direitos humanos como tema 

da comunidade internacional que teve por carro-chefe a prevalência de uma concepção universalizante a exceder 
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ponderou, com relação ao direito à saúde, que os Estados devem promover a maternidade 

segura e a assistência de saúde, consideradas elementos importantes para a diminuição das 

desigualdades de gênero; reconheceu a importância do usufruto de elevados padrões de saúde 

física e mental por parte da mulher durante todo o seu ciclo de vida, sendo seu direito a 

assistência de saúde acessível e adequada; estabeleceu ser dever dos estados não impedir a 

plena realização dos direitos humanos, como é o caso do direito das pessoas a um nível de 

vida adequado à saúde e bem-estar; e asseverou que os estados têm a obrigação de prover 

saúde às pessoas pertencentes a grupos vulneráveis. 

A Declaração de Viena, desta feita, não só consolidou os direitos humanos como um 

tema global a partir da afirmação de sua universalidade, interdependência e 

complementariedade solidária, pregando pelo direito à diferença e o dever de respeitar as 

particularidades nacionais e regionais, como também, significou um importante reforço à 

International Bill of Rights
39

, apresentando importantes disposições concernentes à temática 

do direito à saúde
40

. 

Além dos textos já citados, existem alguns documentos mais específicos na esfera de 

proteção universal dos quais podem ser extraídos aspectos relacionados ao direito à saúde 

como a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes que, embora não aborde diretamente o direito em exame, defende a natureza 

absoluta da vedação da prática de tortura o que, em última análise, consubstancia-se em 

prática protetiva da saúde e integridade física; a Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação Racial que expressamente elenca em seu artigo 5° o 

dever de garantia pelo Estado do direito à saúde, a cuidados médicos e à previdência social; a 

Convenção sobre todas as formas de Discriminação contra a Mulher que reconhece, 

especialmente em seu artigo 12 o direito da mulher à saúde e à assistência apropriada em 

relação à gravidez; bem como a Convenção sobre os Direitos da Criança que  menciona o 

direito humano à saúde para todas as crianças (arts. 24 e 25) bem como para as crianças 

deficientes (art. 23); extraindo-se de todo este arcabouço protetivo que a saúde se situa como 
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um tema transversal
41

 no processo de especificação dos direitos humanos devido a sua 

essencialidade e estreita relação com o próprio direito à vida. 

Em nível regional
42

 podem ser mencionados os sistemas europeu, africano e o 

interamericano
43

, merecendo maior destaque este último para os anseios do presente trabalho.  

Nesse contexto, na temática da proteção do direito humano à saúde no sistema 

interamericano, ganham relevo: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

de 1948; o subsistema da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José 

da Costa Rica, de 1969; e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, denominado de Protocolo 

de São Salvador, de 1988. 

 A Declaração Americana, de maneira expressa, aborda o direito à preservação da 

saúde e ao bem-estar em seu artigo 11 ao afirmar que toda pessoa tem direito a que sua saúde 

seja resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e 

cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da 

coletividade, deixando clara a importância da efetivação das prestações materiais do direito à 

saúde em si, mas também, dos seus fatores condicionantes mais relevantes: alimentação e 

habitação. 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, por sua vez, tratou de 

prestigiar os direitos humanos de dimensão individual e por tal razão o direito à saúde é 

tratado de maneira indireta ou subentendida visto que em seu artigo 5°, § 1°, a aludida 

Convenção afirma que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, 

psíquica e moral. Noutro pórtico, sob um viés de direito de defesa, diversos dispositivos ao 

tratarem de determinados direitos individuais (como a liberdade de religião, de pensamento, 

de reunião, por exemplo) fazem alusão a possibilidade de limitação excepcional dos mesmos 

justificada em razão da defesa da saúde pública, revelando o caráter prioritário desse direito 

social. 
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 Como explicado, a proteção em 1969 limitou-se aos direitos de primeira dimensão, 

contudo, em 1988, foi assinado em San Salvador um Protocolo Adicional à Convenção, o 

qual tratou de contemplar os direitos econômicos, sociais e culturais. Desta forma, o artigo 10 

do mencionado Protocolo trata de maneira expressa e enfática do tema do direito à saúde 

reconhecendo algumas premissas básicas e relevantes que devem ser levadas em consideração 

pelos Estados, quais sejam: 

 

1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto 

nível de bem-estar físico, mental e social; 

(...) 

3. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes 

comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e, 

especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este direito: 

a. Atendimento primário de saúde, entendendo-se como tal a 

assistência médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas 

e famílias da comunidade; 

b.  Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas 

sujeitas à jurisdição do Estado; 

c. Total imunização contra as principais doenças infecciosas; 

d. Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de 

outra natureza; 

e.  Educação da população sob prevenção e tratamento dos problemas 

de saúde; e 

f. Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e 

que, por sua situação de pobreza sejam mais vulneráveis. 

 

É relevante notar que as disposições acima arroladas se coadunam e se somam com as 

já vistas previsões no direito pátrio quanto ao direito à saúde, notadamente com os princípios 

informadores do SUS, e terminam por compor o vasto arcabouço jurídico de proteção do 

direito à saúde constante no direito pátrio que poderá ser invocado pela sociedade para se ter 

garantido, respeitado e concretizado tal direito social. 

Merece destaque, ainda, a Declaração de Alma-Ata, de 1978, resultado da Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que em seu item I dispõe que a realização 

do mais alto nível possível de saúde depende da atuação de diversos setores sociais e 

econômicos, para além do setor da saúde propriamente dito o que termina por reforçar a 

noção (seguida tanto pela “Lei do SUS”) de “intersetorialidade” desse direito. Explicando 

melhor, na medida em que tal direito é compreendido como garantia de qualidade mínima de 

vida, sua efetivação não incumbe de modo exclusivo ao “setor saúde”, mas sim, depende da 

consecução de políticas públicas mais amplas, direcionadas à superação das desigualdades 
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sociais e ao pleno desenvolvimento da personalidade, inclusive pelo compromisso com as 

futuras gerações
44

. 

Finalmente, na temática da proteção internacional do direito à saúde, é digna de 

referência a Carta de Intenções, formulada na 1° Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, ocorrida em Otawa, no Canadá, no ano de 1986. Tal Carta, além de fixar novas 

diretrizes e princípios voltados à organização dos sistemas de saúde em diversos países, 

influenciando na criação do SUS no Brasil, procurou empreender uma leitura da promoção da 

saúde centrada na procura da equidade e na busca pela redução das desigualdades existentes 

estabelecendo que a saúde seria um recurso da maior importância para o desenvolvimento 

social, econômico e pessoal, consistindo em uma dimensão importante da qualidade de vida 

de cada um
45

. 
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3 A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. 

 

Em que pese ter se apresentado marcadamente descritivo, devido a apresentação de 

disposições legislativas, bem como de números percentuais que refletem o atual quadro da 

saúde pública no Brasil, o capítulo anterior teve sua importância pois contribuiu com uma 

visão geral acerca de como a proteção do direito à saúde é esmiuçada e estruturada no 

ordenamento pátrio. O conhecimento do exato alcance deste complexo normativo é ponto de 

suma relevância para o estudo do presente tópico bem como da temática da proteção judicial 

do direito à saúde tratado no capítulo quarto. 

Dito isto, será examinado a seguir o tratamento que é dado no ordenamento pátrio à 

questão da eficácia e efetividade dos direitos sociais, notadamente do direito à saúde, e para a 

exata compreensão do tema faz-se primordial estudar como se deu a evolução dos direitos 

fundamentais e a influência desse processo histórico na construção do conteúdo básico do 

direito a saúde calcado em sua dupla fundamentalidade (formal e material). 

 

3.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB O PRISMA DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

 A noção de dignidade da pessoa humana como valor essencial do ser humano (o valor 

do homem como um fim em si mesmo) forma a matriz embrionária dos direitos fundamentais 

e sempre esteve presente nas sociedades, ainda que mais primitivas, sendo apontada como um 

dos poucos consensos teóricos do mundo contemporâneo, verdadeiro axioma da civilização 

ocidental e talvez a única ideologia remanescente
46

. 

 Posta tal premissa, é certo que a evolução dos direitos fundamentais, sua estratificação 

em gerações e a abrangência conceitual do que viria a ser direitos humanos encontra-se 

perfeitamente atrelada à identificação do percurso histórico da noção de dignidade da pessoa 

humana que, como afirmado no título do presente tópico, funciona como verdadeira bússola e 

ponto de partida para a compreensão desse processo
47

. 
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Nesse contexto, desvencilhando-se do propósito de percorrer detalhadamente o 

caminho histórico do tema, quatro momentos fundamentais podem ser apontados, 

cronologicamente, como fases constitutivas da noção de dignidade humana: o Cristianismo, o 

Iluminismo- Humanista, a obra de Immanuel Kant e as barbáries ocorridas na Segunda Guerra 

Mundial
48

. 

Os valores pregados por Jesus Cristo e seus seguidores representaram a primeira 

contribuição na valorização individual do homem, ao passo que a salvação anunciada era 

individual e dependente de uma decisão pessoal, sendo enfatizado também o respeito ao 

próximo, o que despertou para um sentimento de solidariedade, ínsito à noção de condições 

mínimas de existência que é típica da construção dos direitos sociais. 

Nesse contexto, merece atenção os ensinamentos de Jorge Miranda, ao afirmar que
49

: 

 

É com o cristianismo que todos os seres humanos, só por o serem e sem 

acepção de condições, são considerados pessoas dotadas de um eminente 

valor. Criados a imagem e semelhança de Deus, todos os homens e mulheres 

são chamados à salvação através de Jesus, que, por eles, verteu o seu sangue. 

Criados à imagem e semelhança de Deus, todos têm uma liberdade 

irrenunciável que nenhuma sujeição política ou social pode destruir. 

 

Posteriormente, o Iluminismo contribuiu para o desenvolvimento da ideia de 

dignidade humana a partir de sua crença na razão humana e a busca pela substituição da 

religiosidade pelo próprio homem no centro do sistema de pensamento mediante o 

desenvolvimento teórico do humanismo que, por sua vez, se preocupava com os direitos 

individuais do homem e o exercício democrático do poder. 

Na sequência, ganhou destaque a formulação do pensamento de Kant acerca da 

natureza do homem e de suas relações consigo próprio, com o próximo e com as suas criações 

da natureza cuja premissa central era a de que o homem consiste em um fim em si mesmo e 

não em função do Estado, da sociedade ou da nação, possuindo uma dignidade ontológica. 

Finalmente, as chocantes agressões aos direitos humanos ocorridas na Segunda Guerra 

Mundial pelo regime nazista, realizadas sobre o manto da legalidade, levaram à reflexão no 

cenário pós-guerra acerca da necessidade de superação do modelo positivista com a 

reaproximação do direito da moral e o carro-chefe dessa virada Kantiana
50

 foi exatamente a 
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consagração da dignidade da pessoa humana no plano internacional e a propagação da mesma 

nos direitos internos nacionais como valor máximo e vetor de atuação. 

Diante desses apontamentos, nota-se que as contribuições para a construção da ideia 

de dignidade da pessoa humana
51

 acima descritas foram cruciais para a evolução dos direitos 

fundamentais e a noção de direitos humanos difundida após a Segunda Guerra, podendo-se 

afirmar que o conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana se interliga harmonicamente 

com os direitos fundamentais ou humanos
52

, ao passo que o respeito à dignidade de um 

indivíduo pressupõe a observação e realização dos seus direitos fundamentais
53

. 

Firmada essa importante observação (referente a correlação entre dignidade e direitos 

fundamentais) será feita a seguir uma análise da evolução dos direitos fundamentais não 

preocupada somente com uma abordagem descritivamente histórico-enumerativa, mas sim, 

com a perquirição da razão de serem necessárias declarações de direitos fundamentais ao 

longo da história e a exato alcance dos direitos inclusos nas diferentes gerações
54

. 

É inegável que a evolução dos direitos fundamentais guarda pontos de similitude com 

as etapas de formação do Estado, bem como a necessidade de limitação do mesmo por meio 

da garantia de direitos. Nesse contexto, o raciocínio de contraposição ao Absolutismo, por 
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meio da limitação do poder do Estado através da garantia de direitos alicerçada na separação 

dos poderes
55

, empreendido pelo que se denominou de Constitucionalismo a partir das 

revoluções liberais do final do Século XVII, pode ser identificado como o autêntico 

nascedouro da formação dos direitos fundamentais, contudo, ao longo da história, desde os 

tempos mais antigos, se vislumbrou embriões desse processo
56

, ganhando contornos mais 

relevantes a experiência inglesa com as precursoras declarações de direitos (Magna Carta de 

1215, o Petition of Rights de 1629, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1689). 

Ocorre que os documentos ingleses acima elencados não possuíam a essência de 

declarações de direitos no sentido atual do termo (sentido este que pressupõe a vinculação de 

todos os poderes estatais aos direitos por elas estabelecidos), visto que consistiam em 

declarações destinadas a garantir privilégios e prerrogativas a uma classe específica somado a 

uma eventual presença de direitos um pouco mais amplos (como o direito de petição). Devido 

a tal característica, a doutrina aponta que as primeiras grandes e autênticas declarações de 

direitos surgiram somente com os movimentos revolucionários nos Estados Unidos em 1776 e 

na França em 1789 na conjuntura do surgimento do Estado Liberal
57

. 

Importante deixar claro, nesse ponto, que não há uma perfeita equivalência de 

justificação entre os dois movimentos citados. Enquanto nos EUA a promulgação de 

declarações como a da Virgínia ou a própria declaração de independência dos Estados Unidos 

apresentavam o escopo principal de verdadeiramente declarar os direitos que todos os seres 

humanos congenitamente possuiriam e que já era em grande parte realidade em uma 

sociedade não-estamental no contexto de formação de uma nação própria; na França, anos 

mais tarde, o objetivo principal era o de superação da ordem absolutista anterior cujo embate 

central pairava sobre a luta pelos direitos de liberdade e propriedade do povo e da burguesia 
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ascendente
58

 e é nesse cenário que surge a primeira geração
59

 (ou dimensão) dos direitos 

fundamentais. 

 Como visto, a primeira declaração de direitos da modernidade que veio a estruturar o 

regime democrático e a limitação do poder estatal foi a Declaração de Direitos da Virgínia
60

 

nos EUA, em 1776. Em seguida, decorrente da Revolução Francesa, nasceu a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, propagando os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade
61

. O momento histórico era o de formação do Estado Liberal, cujo anseio 

máximo era o de assegurar as liberdades dos indivíduos contra os atos do Estado, o qual 

estaria obrigado a adotar um comportamento omissivo tanto no viés político quanto no 

econômico
62

.  

Surgiram, pois, os chamados “direitos de primeira dimensão” os quais englobam os 

chamados direitos civis e políticos ligados ao valor liberdade, consistindo em direitos 

assegurados em face do Estado (ou seja, oponíveis ao Estado em uma relação tipicamente 

vertical Estado – indivíduo) e portanto, de caráter eminentemente negativo já que exigiam 

uma abstenção por parte do Estado e, em princípio, independiam de ações concretizadoras ou 

densificadoras estatais, sendo considerados self executing
63

. 
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Aqui, merece destaque uma advertência que será retomada quando do estudo da 

eficácia dos direitos fundamentais sociais. Tal questão diz respeito exatamente ao 

esclarecimento de que, ao contrário do que muitos propõem, o fato de os direitos de primeira 

dimensão terem por sua essência a busca por uma liberdade do indivíduo em face do Estado, 

não significa necessariamente que sempre o Estado terá que se abster para a garantia de tais 

direitos. Explicando melhor, quando o Estado atua visando a garantir certos direitos de 

primeira geração, como o direito a segurança, bem como os direitos políticos, tal atuação 

também demanda ações do Estado, ações essas que exigem um aporte financeiro do mesmo 

para sua perfeita execução, bastando lembrar os custos relacionados ao recrutamento e 

formação de policiais bem como os ligados ao processo eleitoral
64

. 

Feita essa ressalva, pode- se afirmar que os direitos individuais englobam um conjunto 

de direitos cuja missão fundamental é assegurar à pessoa uma esfera livre de intervenção da 

autoridade política ou do Estado
65

 e nessa linha, foram gradualmente conquistados os direitos 

à liberdade religiosa, à liberdade civil e profissional, à liberdade de expressão, reunião, dentre 

outros. 

Os direitos políticos, por sua vez, apresentam o escopo de instrumentalizar a 

participação dos indivíduos na deliberação pública e hodiernamente são identificados como 

corolário da igualdade de todo ser humano e da consequente necessidade de que as decisões 

políticas sejam tomadas mediante uma estruturação majoritária
66

. Tais direitos, desta maneira, 

a despeito de terem uma configuração distinta das liberdades públicas, se amoldam à ideia de 

direitos de liberdade em sua concepção positiva ou republicana já que ligam-se à defesa da 

participação popular na tomada de decisões o que, em última instância, ao menos 

indiretamente proporcionam liberdade.  

Portanto, pode-se afirmar que os direitos protegidos nessa primeira etapa possuíam 

uma acepção eminentemente individualista, baseada na doutrina do laissez-faire laissez-

passer, cuja função estatal primordial residia em permitir que as relações sociais e 

econômicas (grande trunfo da burguesia) se desenvolvessem livremente, livre de 
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interferência, cabendo ao Estado apenas proteger a propriedade e a segurança dos 

indivíduos
67

. 

 Com o passar dos tempos, o quadro de liberdade apenas formal propagado pela 

doutrina do Liberalismo somou-se à piora das condições de vida da classe operária durante a 

Revolução Industrial em um cenário que privilegiava um capitalismo (já em crise) sem ética e 

alheio às desigualdades sociais. Tal conjuntura passou a ser atacada
68

 pela classe operária que 

já se organizava em grupos fortemente politizados, culminando no colapso do Estado Liberal 

que, frente a insustentabilidade da situação, viu-se obrigado a dar espaço para o Estado Social, 

passando o Estado a comportar-se como um provedor e prestador de serviços para a 

população. 

 Viu-se, pois, que não era suficiente somente garantir a liberdade formal dos 

indivíduos, havendo a necessidade de se reconhecer certos direitos sociais, culturais e 

econômicos, derivados das reivindicações sociais relacionadas com os graves problemas da 

época. Foi então que em meados de 1917 ganhou corpo a necessidade de intervenção do 

Estado de modo a se conferir igualdade, surgindo um novo catálogo de direitos ligados às 

prestações materiais por parte do Estado: os chamados direitos fundamentais de segunda 

dimensão. 

 Conforme já adiantado, frente a crise instaurada, tais direitos passaram a exigir do 

Estado não mais uma abstenção mas sim um fazer, uma postura positiva de atuação, se 

transformando o mesmo em um verdadeiro prestador de serviços de feição intervencionista 

nos âmbitos econômicos, sociais e laborais.  

 Tais novos direitos surgiram, pois, não somente como consequência da necessidade de 

maior participação dos cidadãos nas decisões políticas, mas também, devido à pressão dos 

movimentos sociais (e socialistas
69

) que defendiam, de maneira geral, que as liberdades 

públicas alcançadas na primeira geração estavam obstadas de ser exercidas por aqueles que 
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não tinham condições materiais para tanto, havendo a necessidade de se buscar uma igualdade 

material para corrigir tal distorção. 

 Vê-se, assim, que a pretensão ao reconhecimento de direitos sociais pode ser 

identificada como uma consequência da luta iniciada pela generalização dos direitos políticos 

para a classe operária em um contexto em que assegurada a igualdade política, o objetivo 

passou a ser a concretização da igualdade real que viesse a garantir as condições de vida 

necessárias e as possibilidades de realização de cada indivíduo. 

 Passou o Estado, assim, a assumir uma série de encargos até então não vistos como 

tipicamente de sua atividade, prestando serviços na área de saúde, educação, assistência social 

bem como intervindo diretamente na regulação dos mercados. Surge o contexto do Welfare 

State, ganhando destaque as primeiras previsões de direitos socais presentes nas constituições 

Mexicana
70

 e de Weimar
71

 de 1917 e 1919, respectivamente
72

.  

 A lógica liberal de que a liberdade era suficiente para assegurar uma vida digna já não 

mais reinava, sendo necessário conferir ao cidadão direitos que garantissem condições 

materiais mínimas de desenvolvimento, deixando claro que as dimensões não se opõem, mas 

sim, se complementam, ao passo que os direitos sociais viabilizam o exercício real e 

consciente dos direitos individuais e políticos
73

. 

 Tais direitos passaram, portanto, a ser percebidos como uma dimensão específica dos 

direitos fundamentais, na medida em que procuraram fornecer os recursos fáticos para uma 

eficaz fruição das liberdades inerentes à primeira dimensão, a partir da garantia de uma 

igualdade (liberdade real) que somente poderia ser obtida pela compensação das latentes 

desigualdades sociais. 

 Antes de examinar a próxima geração de direitos, é importante esclarecer que os 

direitos sociais não contemplam apenas posturas positivas do Estado comportando o cidadão 
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em uma posição de crédito perante o mesmo. Conforme será melhor analisado no tópico 

referente ao estudo da eficácia e efetividade dos direitos sociais, em que pese a conjuntura do 

surgimento dos direitos sociais ter brotado a partir da necessidade concretização de prestações 

materiais ao cidadão pelo Estado, é certo que essa segunda dimensão apresenta diferentes 

dimensões, dentre elas uma dimensão, de cunho meramente defensivo, a qual abriga as 

chamadas liberdades sociais marcantes especificamente no âmbito dos direitos dos 

trabalhadores, como o direito de greve e de liberdade sindical. 

 Feita tal ressalva e voltando para a evolução dos direitos fundamentais, o cenário 

agora é o contexto mundial pós Segunda Guerra em que a quase dizimação do povo judeu e as 

crueldades realizadas pelos nazistas, fascistas e demais regimes totalitários levaram o mundo 

a refletir que o Estado de Direito necessitava urgentemente de uma remodelagem, visto que, 

com base no império positivista da lei, o nazismo, amparado por um fundo de legalidade, 

cometeu diversos atos de clara afronta a direitos fundamentais dos homens. 

 Fala-se, pois, em período pós-positivista uma vez que o contexto no campo filosófico 

era o de superação do positivismo jurídico com a reaproximação do direito à moral e a busca 

por um equilíbrio entre o direito natural e positivo, voltando o ideário de justiça para a cena a 

partir de uma virada copernicana no Direito, principalmente devido a consagração de força 

normativa aos princípios
74

. 

 Surgem, assim, os direitos de 3° dimensão associados à noção de solidariedade ou 

fraternidade os quais são dotados de um altíssimo teor de humanismo e universalidade ao 

passo que visam não à proteção de interesses particulares de um único indivíduo ou de apenas 

um grupo isolado, mas de todo o gênero humano.  

 Podem ser citados como inclusos no rol dessa terceira dimensão: o direito ao 

desenvolvimento
75

, à paz
76

, ao meio ambiente, à propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade, ao progresso, direito de comunicação, à autodeterminação dos povos, os quais 

foram proclamados e difundidos universalmente pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, e, depois, gradativamente incorporados nas constituições de diversos 

países. 
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Pela simples análise do rol de direitos que tal dimensão abrange não é muito difícil 

constatar que a definição dos mesmos é tão difusa quanto eles próprios. Melhor explicando, 

há uma dificuldade em se apontar claramente os contornos dogmáticos que levam um direito a 

ser enquadrado como de terceira dimensão, visto que a característica comum que une essa 

gama de direitos tão diversos é o fato de que todos eles, além de não terem titularidade 

definíveis, destinam-se a realizar o terceiro pilar da Revolução Francesa: a fraternidade. 

Dessa crítica, decorre uma certa falta de segurança jurídica e até mesmo de consenso 

doutrinário sobre quais direitos estariam inseridos nessa categoria, havendo também quem 

sinalize para a existência de uma quarta geração de direito e até mesmo uma quinta. Nesse 

contexto, para alguns, a quarta geração dos direitos fundamentais incluiria os direitos de 

democracia, informação e pluralismo
77

 nascentes e aprimorados com a globalização política, 

para outros incluiria os direitos contra os abusos da biotecnologia
78

. Quanto a esses direitos é 

importante destacar os ensinamentos de Habermas
79

 que enxerga a democracia não mais 

como restrita a seu aspecto formal (vontade da maioria) mas em sua acepção material.  

Esclarecendo melhor, o raciocínio é o de que o exercício dos direitos políticos 

deveriam assegurar as liberdades de reunião, de associação e de expressão do pensamento 

para se alcançar uma liberdade real de escolha e só assim serem assegurados os direitos 

fundamentais básicos. A democracia passa, assim, a ser entendida materialmente ao passo em 

que não significaria apenas a vontade da maioria mas também, e principalmente, a justa 

fruição de direitos básicos por todos, inclusive as minorias a partir do papel contra majoritário 

efetuado pelo Poder Judiciário. Desta forma, no raciocínio exposto, só se poderia falar em 

democracia material em uma sociedade que proporcionasse a fruição por todos de direitos 

mínimos e a partir do desenvolvimento de tais direitos é que seria alcançada uma efetiva 

democracia.  

 

3.2 ASPECTOS RELEVANTES DO TRATAMENTO JURÍDICO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO E SUA IMPLICAÇÃO NO DIREITO À 

SAÚDE. 
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Nessa parte do presente estudo serão abordadas certas premissas consolidadas na 

teoria dos direitos fundamentais cujo conhecimento faz-se relevante para se compreender a 

problemática existente na concretização dos direitos sociais, em especial, do direito à saúde. 

Para tanto, a seguir serão abordados, dentre outros, aspectos referentes à exata noção das 

dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, à dupla fundamentalidade (formal e 

material) dos direitos sociais e a importância da distinção entre princípios e regras para o tema 

da eficácia dos direitos fundamentais sociais. 

 

3.2.1 A classificação dos direitos fundamentais em direitos de defesa e direitos de 

prestação. 

 

Algumas das críticas tecidas quando do exame das gerações ou dimensões dos direitos 

fundamentais serão aqui retomadas e servirão de base para a compreensão da problemática 

existente no atual cenário de crise na efetividade dos direitos sociais
80

, prestigiando-se o 

afastamento de certas construções doutrinárias em prol da prevalência de uma visão mais 

alinhada com os paradigmas do direito constitucional moderno. 

Nesse sentido, importantes premissas devem ser postas: primeiro, a noção de 

universalidade e interdependência entre os direitos fundamentais conduz a insuficiência da 

tradicional distinção entre direitos positivos e negativos; segundo, é equivocada a afirmação 

de que somente direitos de segunda geração importam em uma ação do Estado que demanda 

custos financeiros; terceiro, o critério funcional de classificação dos direitos fundamentais que 

melhor se adéqua à nova ordem jurídica é o que divide os direitos em: direitos de defesa e 

direitos a prestações; e finalmente, a compreensão de que todas as normas constitucionais, até 

mesmo as ditas programáticas
81

 são aptas a produzir efeitos jurídicos independentemente de 

integração normativa. 

Esmiuçando cada um dos pontos acima alinhavados, de início, tem-se que frente aos 

pressupostos de universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais 

é vulnerável a classificação entre direitos negativos e positivos, visto que, na prática, a 
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positividade ou negatividade não reside no direito em si, mas, no dever consequentemente 

imposto pelo direito correlato. 

Desta maneira, torna-se imprecisa a pura correspondência entre direitos de primeira 

dimensão como sendo negativos e de segunda dimensão como sendo positivos visto que, não 

só os direitos sociais, econômicos e culturais demandam, para serem assegurados, uma intensa 

atividade estatal, mas também os direitos civis e políticos, pelo menos no que se refere à 

proteção contra interferência de terceiro, bastando lembrar  os encargos oriundos da atividade 

de polícia, segurança, defesa, justiça etc. Noutro pórtico, os direitos de segunda dimensão 

também possuem um viés de não interferência, típico dos direitos de primeira dimensão, pois 

tanto o Estado quanto a comunidade devem respeitar a fruição desses direitos pelos 

respectivos titulares. Ressalte-se, ainda, que existem direitos sociais de efeitos genuinamente 

negativos constituindo as chamadas liberdades sociais (direito de greve e liberdade sindical). 

Interligada a essa primeira premissa e reforçando a interdependência entre os direitos 

de primeira e segunda dimensão está a noção de que todos os direitos reivindicam custos ao 

erário para serem efetivados independente de sua classificação. Assim, se não de forma direta 

como ocorre com na disponibilização do Estado de parcela dos direitos de segunda dimensão, 

pelo menos indiretamente, a garantia da livre fruição dos direitos civis e políticos exigem um 

alto custo do aparelho estatal administrativo-judicial como são os gastos com segurança 

pública e com as eleições, por exemplo, demonstrando-se impreciso e ingênuo
82

, portanto, o 

argumento de que certas nações só poderiam assegurar os direitos de primeira e não os de 

segunda dimensão. 

Avançando, aduz-se que a classificação que melhor demonstra a natureza dos direitos 

fundamentais no contexto do ordenamento pátrio é a que divide os direitos em: de defesa e a 

prestações. O raciocínio é simples: os direitos de defesa tutelam a esfera de liberdade dos 

indivíduos, funcionando como limites ao poder estatal já que são outorgados direitos 

subjetivos aos respectivos titulares para que esses possam atuar contra a ingerência indevida 

do Estado e dos demais particulares; enquanto os direitos a prestações atrelam-se a ideia de 

direito do cidadão a uma ação dos poderes públicos objetivando, assim, não somente proteger 

o âmbito individual de liberdade e autonomia do indivíduo frente ao Estado mas também, 

assegurar a liberdade por intermédio do Estado
83

. 
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É importante ressaltar que essa faceta prestacional não engloba somente atos que 

importem prestações fáticas
84

 (como é a disponibilização do serviço de saúde pública) ao 

indivíduo, mas abrange, também, os atos que atribuem ao indivíduo uma posição relevante 

para a defesa de outros direitos, aproximando-se dos direito de participação na organização e 

no procedimento, bem como atos de proteção perante outros cidadãos, como por exemplo, por 

meio das normas penais. 

Fechando o raciocínio proposto, relevante trazer à baila a visão de que todas as normas 

constitucionais, incluídas, portanto, as que dispõem sobre os direitos sociais, são 

perfeitamente aptas a produzir efeitos jurídicos independentemente de integração normativa. 

Isso ocorre porque, pelo simples fato de existirem, tais normas: (i) revogam os atos 

normativos contrários ao seu comando independentemente de controle, bem como serve de 

parâmetro para o controle dos atos posteriores que porventura com ela venham a colidir; (ii) 

vinculam o legislador à obrigação de concretizar os fins previstos em seu texto sob pena de 

flagrante omissão inconstitucional; (iii) funcionam como parâmetro para interpretação, 

integração e aplicação das normas jurídicas; e, embora não gerem direitos subjetivos 

propriamente ditos, (iv) dão origem a um direito subjetivo de cunho negativo de exigir que o 

Estado se abstenha de atuar em sentido contrário ao seu disposto. 

Desta maneira, desmistificando certos posicionamentos já ultrapassados, pode-se 

afirmar que todos os direitos fundamentais, sejam de garantia ou prestacionais, apresentam 

um custo financeiro ao Estado e os enunciados normativos que os preveem são aptos a 

produzir certos efeitos jurídicos, formando-se, assim, um sistema unitário e aberto dentro da 

ordem constitucional pátria. 

 

3.2.2 As dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais e sua dupla 

fundamentalidade (formal e material). 

 

 A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais apresenta sua origem na concepção 

clássica desenvolvida no período das primeiras declarações de direitos no século XVIII já 

vistas acima e comporta a noção de que os direitos fundamentais dão origem a uma série de 

posições jurídicas diversas, outorgando ao titular do direito pretensões de defesa, proteção e 
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2007, p. 40. 
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 Fala-se aqui em direito a prestação em sentido estrito. 
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prestação quer perante o Estado ou a particulares
85

, se relacionando, assim, com o poder que o 

titular de um direito possuir de exigir judicialmente a efetivação do mesmo
86

. 

As primeiras fissuras dessa dimensão subjetivista, marcadamente de cunho 

individualista, surgiram com o Estado Social e se solidificaram ainda mais com o Estado 

Democrático de Direito a partir da noção, bastante difundida por Rudold Smend, de que a 

função primordial da Constituição estaria em promover a integração da comunidade, o que só 

seria possível pela tutela dos valores vividos e socialmente compartilhados. O elemento 

principal de uma Constituição seria, então, os valores em que esta se apoia sendo a fonte 

basilar desses valores exatamente os direitos fundamentais
87

. 

Desta forma, a partir dessa concepção axiológica, difundiu-se a teoria da Constituição 

como função integradora, o que permitiu que os direitos fundamentais passassem a 

desempenhar novos papéis na ordem jurídica, visto que não seriam mais somente direitos de 

cunho subjetivo, mas sim, autênticos proclamadores e tradutores do sistema de valores sobre 

o qual repousaria a ordem vigente. Surge a noção, portanto, de dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais que veio a autorizar a extração de deveres a serem impostos ao Estado e 

particulares em decorrência da simples irradiação do conjunto dos direitos fundamentais e dos 

valores por eles priorizados
88

. 

Há uma guinada na estrutura clássica da teoria dos direitos fundamentais
89

 os quais 

passam, de simples limitadores do poder estatal, a acumular as funções de fixadores de 

diretivas basilares na elaboração de políticas públicas e vetores a serem respeitados nas 
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fundamentais. 3°ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 117. 
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Rey, 2003. p. 270. 
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 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 45. 
89
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relações entre particulares, norteando o Estado na consecução dos seus fins. É do 

reconhecimento dessa dimensão objetiva
90

 que surgem, portanto, tanto a noção de eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, os quais transcendem seu domínio além da mera relação 

cidadão e Estado atingindo a relação direta entre os particulares, como também, a importante 

noção de garantias institucionais
91

. 

Este último efeito (a noção de garantias institucionais) corresponde a ideia de que o 

âmbito de proteção de um direito fundamental vai além da sua mera esfera subjetiva, 

alcançando o complexo jurídico-normativo na sua essência de modo a vincular o espaço de 

conformação do legislador, o qual deverá exercer sua função norteado pelo dever de alargar o 

espectro protetivo imediato do direito subjetivo em questão visando à sua concretização por 

meio de garantias institucionais
92

. 

Melhor esclarecendo, as disposições legislativas a respeito do SUS que regulamentam 

o art. 196 da CF, por exemplo, atuam como verdadeiras garantias institucionais já que 

densificam o direito à saúde indo além do esboço da proteção primitiva conferido na CF para 

esse direito fundamental social. Desta maneira, frente à dimensão objetiva do direito 

fundamental à saúde, não poderia o legislador, ao regulamentar a CF, restringir o contorno 

básico que nela é dado a tal direito, nem alterar a regulamentação já existente com o mesmo 

propósito (restrição do direito à saúde já previsto na CF), sob pena de incorrer em 

inconstitucionalidade. 

Feitas tais observações, outro ponto de destaque é a noção de fundamentalidade formal 

e material ínsita aos direitos fundamentais.  A fundamentalidade formal liga-se ao direito 

constitucional positivo desdobrando em um trifásico raciocínio: a) como parte integrante do 

corpo constitucional, os direitos fundamentais situam-se no ápice de todo o ordenamento 
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 Podem ser identificados alguns desdobramento dessa dimensão objetiva dos direitos fundamentais: i. os 
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jurídico, constituindo-se, pois, em uma norma de superior hierarquia; b) na qualidade de 

normas fundamentais insculpidas na Constituição escrita, encontram-se submetidos aos 

limites formais (procedimento mais dificultoso de modificação) e materiais (as denominadas 

“cláusulas pétreas”) de reforma constitucional; e c) com base no disposto no art. 5°, parágrafo 

primeiro, da CF, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são diretamente 

aplicáveis e vinculam diretamente o Estado e os particulares
93

. 

Quanto ao viés material, consoante se demonstrará melhor mais adiante, este se refere 

à relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional em si, o que no caso do 

direito fundamental social à saúde aqui trabalhado, consiste em aspecto facilmente 

identificável frente a evidente importância da saúde como pressuposto à manutenção da vida 

digna
94

. 

 

3.2.3 A normatividade dos princípios jurídicos e a distinção entre regras e princípios. 

 

A partir dos estudos desenvolvidos por Ronald Dworkin e, na sequência, por Robert 

Alexy
95

, desenvolveu-se a chamada Teoria dos Princípios a qual foi difundida no Brasil ao 

final da década de oitenta e ao longo dos anos noventa do século passado.  Essa Teoria é fruto 

do pensamento jurídico contemporâneo que, reconhecendo o sistema jurídico como um 

sistema aberto a partir de uma rede axiológica e hierarquizada de normas, prima pela 

atribuição de normatividade aos princípios e reconhece uma distinção de grau e qualidade 

entre regras e princípios. 

A compreensão de que os princípios não seriam mais meras linhas gerais de conduta 

destituídas de eficácia, mas sim autênticas espécies do gênero “normas jurídicas”, partiu da 

constatação feita por Dworkin de que, assim como as regras, os princípios também possuiriam 

um caráter deontológico já que a solução dos chamados hard cases na maioria dos casos 

somente seria alcançada por meio da ponderação
96

 de princípios no caso concreto denotando, 
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portanto, o caráter normativo dos mesmos
97

. Desta maneira, admitida tal normatividade, 

passou-se a ser relevante a delimitação dos traços distintivos entre regras e princípios. 

Nesse contexto, tal distinção tem como ponto de partida a análise do modo de 

aplicação dos enunciados normativos. Condensando as ideias dos doutrinadores acima 

citados, pode-se afirmar que os enunciados normativos podem se apresentar como regras ou 

princípios
98

. Os com caráter de regras são aplicados conforme a chamada máxima do “tudo ou 

nada”, mediante subsunção, funcionando como “mandados ou comandos definitivos ou de 

definição” já que funcionam de maneira objetiva, sem abertura de margem para valoração por 

parte do intérprete, ao qual caberá apenas aplicar a regra em ocorrendo sua hipótese de 

incidência, ou não, em caso negativo concluindo-se, desta maneira, que uma regra somente 

deixará de ser aplicada quando outra regra a excepcionar ou for inválida
99

. 

Por outro lado, os enunciado normativos que emanam princípios abrigam um valor, 

um fim a ser atingido e em uma ordem jurídica pluralista como a vigente, há a possibilidade 

de eventuais colisões. Desta maneira, como de iguais hierarquia, impossível a aplicação na 

modalidade “tudo ou nada” devendo vigorar a ideia de “mais ou menos”, a partir do emprego 

da técnica do sopesamento ou ponderação a qual avalia a dimensão de peso de cada princípio 

na situação concreta específica, optando pela proeminência de um, mas sem eliminar 

completamente o outro princípio. Nesse panorama, os dispositivos que emanam princípios 

funcionam como “mandados de otimização”, visto que devem ser realizados na maior 

intensidade possível. Daí dizer que os direitos neles fundados são direitos
100

prima facie, já 

que poderão ser exercidos em princípio e na medida do possível. 
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Saindo um pouco do parâmetro do modo de aplicação da norma, outros traços 

distintivos entre regras e princípios podem ser apontados: a) os princípios têm um grau de 

abstração mais elevado que as regras; b) os princípios apresentam um grau de 

determinabilidade menor
101

 que as regras, visto que necessitam de mediações concretizadoras 

e as regras são aplicáveis diretamente; c) somente os princípios possuem um caráter 

estruturante na sistemática das fontes do direito; d) os princípios funcionam como 

fundamentos das regras jurídicas frente a sua natureza normogenética; e) ao passo que as 

regras congregam conteúdo meramente funcional, os princípios se aproximam mais da ideia 

de direito ao se estruturarem como standards vinculantes e radicados nas exigências de 

justiça; e f) para o conflito entre regras, a hermenêutica conta com os conhecidos cânones da 

anterioridade, especialidade e hierarquia, enquanto aos princípios é permitida a colisão que se 

resolve pela preponderância de um sobre outro à cada caso
102

. 

Ultrapassados os tópicos anteriores, faz-se necessário fechar o raciocínio desenvolvido 

sob à ótica específica das diferentes facetas que o direito à saúde pode assumir, para só então 

analisar a problemática concernente a eficácia do cunho prestacional dos direitos sociais e 

suas implicações no que refere-se ao direito à saúde. 

 

3.2.4 Características relevantes do direito à saúde no ordenamento pátrio. 

 

A partir das bases construídas nos tópicos anteriores pode-se afirmar que o direito à 

saúde, por consistir em um direito fundamental social, apresenta uma dimensão objetiva e 

subjetiva, bem como uma dupla fundamentalidade (formal e material), enquadrando-se 

predominantemente
103

 na categoria de direito à prestação. 

A descrição dessas características já foi trabalhada acima, fazendo-se necessário, 

contudo, um maior detalhamento com relação a fundamentalidade material do direito à saúde  

antes de adentrar em alguns aspectos específicos do direito à saúde. 

Pois bem: foi dito que o sentido material da fundamentalidade dos direitos 

fundamentais liga-se à importância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional e nesse 

contexto o direito à saúde, pela sua nítida interdependência e mútua conformação com o 
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direito à vida e a dignidade da pessoa humana, apresenta relevância ímpar no ordenamento 

constitucional brasileiro visto que funciona como autêntico pressuposto à fruição dos demais 

direitos.   

A calhar, portanto, o seguinte questionamento: como falar em vida humana digna, se 

em diversas situações a ausência de saúde acarreta inevitavelmente a morte do indivíduo? 

Nesse sentido, não foi à toa que a Constituição pátria cuidou de dar um tratamento especial
104

 

ao direito à saúde, chegando ao ponto de delimitar, sob um viés orçamentário, que devem ser 

disponibilizados e respeitados pelos entes estatais, na realização de ações e serviços públicos 

de saúde, certos valores mínimos sob pena de severas restrições ao ente recalcitrante, podendo 

ensejar até mesmo a intervenção da União nos Estados e desses em seus Municípios
105

. 

Feito esse reforço, é importante destacar alguns aspectos referentes ao conteúdo do 

direito à saúde em si, passando pela análise de seus titulares e destinatários bem como as 

diferentes facetas que esse pode assumir tanto sob o prisma de direito subjetivo como dever 

fundamental. 

Já foi visto no capítulo 2 do presente trabalho que a CF de 1988 alinhou-se à 

concepção mais abrangente do direito à saúde (propostas pela OMS), abarcando em seu 

conteúdo tanto seu caráter eminentemente curativo quanto as dimensões preventiva e 

promocional
106

.  

Noutro pórtico, defende-se que o núcleo central do conceito de saúde reside na exata 

noção de qualidade de vida que, para além de uma percepção holística, congloba conteúdos 

próprios às teorias política e jurídica contemporâneas de modo a vislumbrar a saúde como um 

verdadeiro direito de cidadania que projeta a pretensão difusa de não apenas curar e evitar 

doenças, mas de ter uma vida saudável. Isto expressa um anseio de toda a sociedade como 

direito a um conjunto de benefícios que fazem parte da vida urbana
107

, o que, em última 

análise, alinha-se à ideia já exposta de “intersetorialidade” do direito à saúde e sua 

interdependência com diversos direitos como a vida, a moradia, a alimentação e o trabalho. 
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Quanto à titularidade do direito fundamental à saúde depreende-se, frente ao seu 

caráter universal delineado tanto na CF quanto na legislação que trata do SUS, que o mesmo é 

reconhecido a todos pelo simples fato de serem pessoas, afastando-se ultrapassadas teses que 

o restringia aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, prevalecendo nas políticas 

públicas do país, assim, o caráter inclusivo de tal direito. Noutro pórtico, relevante destacar 

que a caracterização do direito à saúde como direito coletivo, ou, em certas hipóteses, difuso, 

não afasta a titularidade individual do mesmo em um contexto em que, apesar de mais 

benéfica a priorização de sua tutela processual pela via coletiva, não pode ser abandonada a 

condição da saúde como direito individual interligado à vida, integridade física e dignidade de 

cada um
108

. 

Delimitado o conteúdo do direito à saúde, pelo menos de maneira genérica
109

, e a 

abrangência de seus titulares e destinatários, faz-se relevante analisar as diferentes facetas que 

este pode assumir no ordenamento pátrio. Nessa questão, o ponto de partida está no início do 

caput do art. 196 da CF o qual afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”, 

revelando que a tutela da saúde efetiva-se também como dever fundamental por tratar-se de 

típica hipótese de direito-dever. 

Nesse contexto, resta evidenciado que, além de apresentar diferentes dimensões 

jurídico-subjetivas, a saúde também é encarada, antes de tudo, como dever
110

 não somente 

cogente no campo das relações individuais (dever geral de respeitar a saúde dos demais e até 

mesmo a própria) mas também, e principalmente, no âmbito das relações para com o Estado, 

dando origem a uma série de deveres de cunho político (como o dever de implementar as 

políticas públicas na área de saúde e alocar recursos orçamentários conforme os patamares 

mínimos estabelecidos na CF), bem como de cunho econômico, social, cultural e ambiental 

como a intervenção do Estado na esfera dos planos de saúde privados, a implementação de 

programas sociais de saúde e o controle da poluição
111

. 
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Ponto de suma relevância para a compreensão da problemática da efetividade do 

direito à saúde é a compreensão das diferentes dimensões jurídico-subjetivas que tal direito 

pode assumir. Nesse sentido e retomando a classificação dos direitos fundamentais em 

direitos de defesa e prestação, tem-se que o direito à saúde apresenta ao mesmo tempo traços 

de ambas dimensões, ora ganhando funcionalidade de típico direito de defesa, ora de direito 

prestacional, seja sob o prisma de direitos a organização e procedimento ou a prestações 

materiais. 

A faceta defensiva liga-se ao dever de proteção e respeito à saúde de alguém em um 

sentido eminentemente negativo, de não agressão e sim preservação, que se revela, por 

exemplo, pela construção normativa penal de proteção à vida, à integridade física, ao meio 

ambiente e à saúde pública, bem como pelas diversas disposições sobre vigilância e controle 

sanitário, marcadamente de cunho administrativo.  

No viés prestacional, por sua vez, há tanto um dever lato sensu de se garantir a 

organização das instituições e dos procedimentos o qual é concretizado, por exemplo, pela 

elaboração de normas e políticas públicas de organização do SUS com suas disposições 

atinentes à participação da sociedade nas tomadas de decisões, como também, um dever de o 

Estado executar medidas reais e concretas no sentido de fomentar a saúde da população por 

meio de específicas prestações materiais (direito à prestação em sentido estrito). 

Merece destaque, aqui, a analogia entre as dimensões mencionadas e as obrigações 

delas derivadas no sentido de o direito à saúde compreender as obrigações de respeitar, 

proteger e implementar. Desta maneira, na obrigação de respeitar o Estado teria por dever o 

de não intervir na vida do indivíduo de nenhum modo a reduzir sua saúde, aproximando-se do 

aspecto defensivo; na obrigação de proteger, caberia ao Estado o dever de resguardar a saúde 

do indivíduo contra violações de terceiros por meio da estruturação de procedimentos de 

proteção com a elaboração da legislação pertinente, ligando-se à prestação em sentido amplo; 

e, finalmente, na obrigação de implementar, o Estado estaria incumbido de fornecer 

diretamente bens e serviços para suprir as necessidades básicas da população na área de 

saúde, consubstanciando o aspecto estrito da dimensão prestacional
112
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Feitas tais observações, conforme aduz Sarlet
113

, constata-se que no quadro 

predominante na doutrina e na jurisprudência nacionais não se vislumbra maiores problemas 

quanto ao reconhecimento da eficácia e efetividade do direito à saúde como direito de defesa 

nem quanto a sua dimensão de dever de proteção (essa última, abrangendo tanto a cominação 

de um dever geral de respeito à saúde por parte do Estado e particulares quanto a imposição 

de um dever de aplicação minimamente razoável dos recursos orçamentários com base na 

prescrição constitucional), enquanto que, com relação a efetivação da dimensão prestacional 

lato sensu do direito à saúde haveria certa discussão sobre a inexistência ou insuficiência de 

medidas concretizadoras do direito à saúde (debate ínsito ao campo do controle das omissões 

constitucionais). 

O grande problema, contudo, estaria no viés prestacional em sentido estrito, já que não 

há, de maneira segura, no ordenamento pátrio, uma definição precisa do exato conteúdo das 

prestações materiais que os particulares teriam direito tendo em vista as referências constantes 

na CF (cura, prevenção, promoção) e, até certo ponto, no campo infralegal (integralidade do 

atendimento), são por demais genéricas. 

Desta forma, consoante se verá no capítulo quinto do presente estudo, as dificuldades 

em se delimitar quais prestações materiais estariam abrangidas pelo direito à saúde no 

ordenamento pátrio acarretam em uma busca desenfreada por soluções judiciais o que, frente 

às dificuldades de operacionalização prática desse direito, gera, inevitavelmente, tensões e 

efeitos colaterais dos mais variados, trazendo-se à pauta discussões sobre legitimidade 

democrática do Poder Judiciário, Separação dos Poderes e Igualdade.  

 Tal fato termina por acentuar a importância de uma concretização da dimensão 

organizatória e procedimental (aspecto prestacional lato sensu) do direito à saúde buscando-se 

soluções para as dificuldades de operacionalização prática desse direito de modo a que, pelo 

menos, as “dicas” acerca de quais prestações materiais minimamente todo e qualquer 

indivíduo poderia exigir do Estado como legítimo direito seu, na temática da saúde, sejam 

seguramente reveladas. 

É nesse contexto que podem ser enxergadas três fases distintas na matéria da 

efetivação dos direitos sociais, e especialmente do direito à saúde: (i) se primeiro falou-se em 

ausência de normatividade, com as mudanças encampadas no direito constitucional 

contemporâneo, sobretudo a partir da propagação dos ideais de máxima efetividade, o 
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panorama modificou-se para um quadro de judicialização excessiva (ii), atingindo-se, 

hodiernamente, a fase de busca por parâmetros e critérios que sejam aptos a guiar os três 

poderes (com maior relevo para o Judiciário) no processo de concretização desses direitos 

(iii), e nessa etapa ganha força a delimitação de um mínimo existencial na área de saúde. 
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4 A COMPREENSÃO DA EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE. 

 

Já restou esclarecido que o direito à saúde consiste primordialmente em um direito 

fundamental social que poderá assumir diferentes facetas quando posto frente ao Estado, às 

vezes posicionando-se como direito de defesa, em outros momentos como direito a prestação, 

residindo nessa última hipótese a grande celeuma quanto à sua efetividade, especialmente no 

que se refere à busca por prestações materiais em saúde pública. 

Mas o que vem a ser efetividade? A resposta para tal questionamento está inserida no 

contexto do constitucionalismo contemporâneo e o consequente reconhecimento da força 

normativa às normas constitucionais a qual fez nascer no Brasil o movimento jurídico-

acadêmico da doutrina brasileira da efetividade. O maior objetivo desta doutrina foi o de 

superar o quadro de insinceridade normativa, que insistia em não dar cumprimento à 

Constituição, mediante a elaboração de categorias dogmáticas da normatividade 

constitucional no intuito de tornar as normas constitucionais aplicáveis direta e 

imediatamente, respeitando a máxima extensão de sua densidade normativa
114

. 

A essência da ideia de efetividade, portanto, reside no raciocínio de que se tal norma 

encontra-se inserida na Constituição, está por algum motivo e, por isso, deve ter seu comando 

cumprido. Desta maneira, o atributo da imperatividade, ao respaldar a noção de que não é 

típico de uma norma jurídica simplesmente sugerir ou recomendar algo, alinha-se à defesa 

pela máxima efetividade das normas constitucionais marcante no cenário neoconstitucional 

vigente. 

A ideia de máxima efetividade contribuiu, por sua vez, para derrubar no cenário pátrio 

certos pensamentos arcaicos ainda atrelados ao contexto positivista. Nessa toada, no plano 

jurídico, alcançou-se a defesa por uma normatividade plena da Constituição que passou a ter 

aplicabilidade direta e imediata tornando-se autêntica fonte direta de direitos e obrigações, o 

que terminou por contribuir para o desenvolvimento da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais bem como para a eliminação da noção de normas programáticas como meros 

conselhos ou recomendações a serem seguidas conforme os limites estatais. 

Ainda, no plano dogmático, a máxima efetividade colaborou para ao reconhecimento 

de maior autonomia ao direito constitucional por melhor esclarecer e reforçar seu objeto 

próprio, afastando-se do viés puramente político ou sociológico que enfraquecia as bases de 
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tal direito. E, finalmente, no plano institucional a doutrina em análise cooperou para a 

ascensão do Judiciário no país, que terminou ganhando um papel de maior destaque na 

concretização dos direitos constitucionais, ponto que será melhor abordado no capítulo 

seguinte do presente estudo. 

Por tais motivos que Barroso
115

 destaca a efetividade como o mecanismo que 

viabilizou a passagem do velho para o novo direito constitucional e que contribuiu para que a 

Constituição deixasse de ser vista como uma miragem, com as honras de uma falsa 

supremacia, não tradutora de proveito para a cidadania. 

 Feitas tais observações, antes de avançar na problemática, faz-se necessário também 

alguns esclarecimentos sobre a noção de eficácia jurídica dos enunciados normativos 

constitucionais e a identificação das modalidades de eficácia que serão mais pertinentes na 

temática da concretização do direito à saúde. 

 Nesse ponto, tem-se que eficácia jurídica pode ser considerado um atributo pertinente 

aos enunciados normativos, consistindo naquilo que se pode exigir (judicialmente, caso 

necessário) com fundamento em cada um desses próprios enunciados, o que, conforme se 

verá, dependendo da situação em questão, não será tarefa fácil. 

Infere-se da noção acima exposta que o exame do grau de eficácia de determinada 

norma pressupõe, portanto, um trabalho hermenêutico de identificação do exato efeito e 

alcance que o comando normativo pretende produzir e quais condutas são imperiosas para 

tornar real determinado enunciado normativo, ou seja, quais comportamentos acarretarão 

efeitos práticos no mundo dos fatos. 

Pois bem: quanto às possíveis modalidades de eficácia jurídica, o presente trabalho se 

filia às lições de Ana Paula Barcellos que identifica, em ordem decrescente de consistência 

(ou seja, de aptidão a produzir o efeito pretendido pelo dispositivo no âmbito da realidade), as 

seguintes modalidades: i. simétrica ou positiva; ii. nulidade; iii. ineficácia; iv. anulabilidade; 

v. negativa; vi; vedativa do retrocesso;  vi. Penalidade; vii. interpretativa; e viii. outras
116

. 

Na temática da eficácia do direito à saúde merece especial atenção as modalidades 

simétrica ou positiva, negativa, vedativa do retrocesso e interpretativa. A modalidade 

simétrica é a mais apta a produzir o efeito original desejado pelo enunciado normativo visto 

que utiliza a forma básica em matéria de eficácia jurídica calcada no conferimento de um 

                                                 
115

BARROSO, Luís Roberto. A doutrina brasileira da efetividade. In: Temas de direito constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005, v. 3, p. 76. 
116

 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 77. 



69 

 

 

direito subjetivo para aquele que seria beneficiado pela realização dos efeitos da norma e não 

o foi, respaldando a exigência judicial pelo mesmo dos referidos efeitos
117

. 

Por sua vez, as modalidades negativa, vedativa do retrocesso e interpretativa 

consistem em mecanismos desenvolvidos pela doutrina para garantir uma maior capacidade 

normativa para os princípios. Nesse passo, a negativa refere-se à possibilidade de declaração 

da invalidade de normas ou atos que contrariem os efeitos pretendidos por determinado 

enunciado normativo, o que respaldaria, por exemplo, que determinada lei viesse a ser 

declarada inconstitucional caso suas disposições se apresentassem conflitantes com o acesso 

universal à saúde genericamente citado no art. 196 da CF
118

. 

De maneira sucinta, a modalidade vedativa do retrocesso pressupõe a ideia de que os 

direitos fundamentais devem ser regulamentados infra constitucionalmente sempre se 

buscando sua ampliação progressiva e, nesse contexto, caso haja uma regulamentação que 

proporcione a aplicação direta da constituição no mundo dos fatos, uma posterior revogação 

dessa regulamentação seria considerado um verdadeiro passo pra trás, significando um 

retrocesso do legislador infraconstitucional que colidiria com a própria norma 

constitucional
119

. 

Já a modalidade interpretativa abrange a possibilidade de se exigir do Judiciário que os 

comandos infraconstitucionais sejam interpretados de acordo com os de hierarquia superior a 

que estão vinculados no intuito de verificar qual forma de interpretação, dentre as possíveis, 

melhor realiza a norma de maior hierarquia
120

. 

Depreende-se, portanto, que a eficácia positiva deverá ser a modalidade associada, em 

regra, aos enunciados normativos em geral, salvo quando haja razões consistentes em 

contrário. Nesse ponto quando diante de normas que exprimam uma essência principiológica, 

serão relevantes, sobretudo, as modalidades negativa, vedativa de retrocesso e interpretativa, 

visto que representam um símbolo do considerável avanço no esforço pela construção da 

normatividade dos princípios constitucionais. 

Feitas tais observações, que serão relevantes quando for estudada a intervenção 

judicial na concretização do direito à saúde, é imperioso deixar claro que os conceitos acima 

tratados não se confundem. Enquanto a eficácia jurídica diz respeito àquilo que se pode exigir 

judicialmente com fundamento na norma, ligando-se à noção de exigibilidade, a efetividade 
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pode ser encarada como a eficácia social da norma, já que significa a realização ou 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais, simbolizando o nível de 

aproximação entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social
121

. 

Assentadas as noções de eficácia e efetividade, faz-se necessário deixar esclarecidos 

alguns aspectos acerca da eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais, especialmente 

os sociais. 

 

4.1 A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. 

 

 Já foi detalhado no presente estudo que a melhor classificação para os direitos 

fundamentais é a que divide os mesmos em direitos de defesa e direitos a prestação vigorando 

o entendimento, calcado nos ideais de máxima efetividade da Constituição, de que toda e 

qualquer norma constitucional é dotada de certo grau de eficácia jurídica e aplicabilidade, 

concluindo-se, nesse passo, que, em que pese não haver dispositivo constitucional 

completamente destituído de eficácia, é certo que há uma diferente gradação na carga 

eficacial de cada norma a depender da função que a mesma cumpra no sistema constitucional 

e da forma que foram positivadas. 

Nesse contexto, baseando-se na Teoria dos Princípios (já também antes detalhada) de 

que a Constituição consiste em um sistema aberto de regras e princípios (como espécies de 

norma), pode-se afirmar que há na Constituição um autêntico complexo heterogêneo de 

normas e dentre elas, normas definidoras de direitos fundamentais, umas com maior 

densidade normativa e maior carga de eficácia, outros com menos completude normativa 

configurando planos de eficácia imediata mais limitados. 

Dito isto, faz-se primordial para a compreensão do raciocínio que aqui está sendo 

desenvolvido, a exata noção do sentido e alcance da norma contida no § 1°, do artigo 5° da 

CF de 1988 o qual afirma que “as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata” 
122

. Quanto a essa questão, antes de tudo, deve ser afastada a ideia de que 

tal dispositivo teria sua aplicação adstrita apenas ao rol de direitos do artigo quinto, 

defendendo-se, a partir de uma interpretação sistemática, que o mesmo abrange 

indistintamente todos os direitos fundamentais constantes na CF de 1988, abarcando os 
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direitos políticos, de nacionalidade, sociais bem como os individuais espalhados pelo seu 

texto. 

Assentada tal premissa, que se coaduna com o caráter materialmente aberto do texto 

constitucional brasileiro, pode ser defendido que a melhor exegese do dispositivo em análise é 

a que o entende como uma norma de cunho principiológico, configurando-se, desta feita, 

como um mandado de maximização visto que estabelece para os órgãos estatais o dever de 

reconhecerem e implementarem maior eficácia possível aos direitos fundamentais, sendo 

certo que o grau  de aplicabilidade e eficácia (ou seja, seu alcance) dependerá do exame da 

hipótese em concreto, ou seja, da norma de direito fundamental em pauta
123

.  

Daí falar-se em presunção em favor da aplicabilidade imediata e eficácia plena das 

normas de direitos fundamentais o que outorga às mesmas efeitos reforçados relativamente às 

demais normas constitucionais, ao passo que tal presunção decorre da já estudada 

fundamentalidade formal dos direitos fundamentais no âmbito da Constituição. Isto induz à 

premissa de que os direitos e princípios fundamentais norteados pela pedra angular do 

ordenamento, a dignidade da pessoa humana, regem a própria ordem constitucional. 

Resumindo a construção do entendimento do exposto, já foi visto que: 

i. toda norma constitucional possui um mínimo de eficácia; 

ii. o § 1°, do artigo 5°da CF de 1988 aplica-se a todos os direitos fundamentais e 

possui natureza marcadamente principiológica significando que cabe ao Estado 

reconhecer maior eficácia possível aos direitos fundamentais; 

iii.  a depender da norma em pauta, haverá um escalonamento da carga eficacial de 

cada direito em análise. 

Aplicando esse raciocínio à classificação de direitos fundamentais de defesa e 

prestacionais tem-se que, para os direitos de defesa, a tarefa dada ao Estado de garantir a 

maior eficácia possível é, de certo modo, mais simples, já que tais direitos apresentam, em 

regra, função tipicamente defensiva cuja estrutura normativa reclama uma abstenção sem 

necessitar, a princípio, de uma atuação legislativa integradora, ostentando suficiente 

normatividade para respaldar sua exigibilidade em juízo. 

 Aqui é pertinente a ressalva já feita anteriormente de que, em que pese a viabilização 

dos direitos de defesa ser uma tarefa mais fácil para o Estado, isso não significa que não 

importarão em custos ao mesmo, já que a máxima de que somente os direitos prestacionais 

necessitam de aporte financeiro do Estado é uma inverdade, pois a perfeita fruição  dos 
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direitos de defesa carece de uma ampla estruturação estatal que requer altos custos bastando 

como exemplo os gastos com segurança pública e sistema eleitoral. 

Quanto aos direitos prestacionais, já foi visto que estes se subdividem em direitos a 

prestações em sentido amplo (que abarca a proteção e participação na organização e 

procedimento voltadas à garantia da liberdade e igualdade do Estado) e em sentido estrito 

(que abrange os direitos a prestações sociais materiais típicas do Estado Social ou 

Democrático de Direito), sendo inegável que a mencionada tarefa estatal em conferir a 

máxima eficácia e aplicabilidade possível aos direitos fundamentais resta mais dificultada 

quanto aos mesmos pelo fato de requererem uma atuação integradora, uma conduta positiva, 

por parte do Estado. 

Nessa última classificação encontram-se os direitos sociais, cuja problemática dos 

custos envolvidos é bem mais severa e incrusta-se na celeuma acerca de sua eficácia, sendo 

certo que, ainda que precisem, em princípio, de integração normativa e ações estatais para 

serem concretizados, tais direitos apresentam cargas eficaciais no sentido de: i. revogar os 

atos normativos anteriores contrários ao seu conteúdo; ii. vincular o legislador a concretizar 

os seus fins nos exatos termos constitucionais; iii. constituir parâmetros para interpretação e 

aplicação das normas jurídicas; iv. originar direito subjetivo de cunho negativo no sentido de 

exigir que o Estado se abstenha de atuar em contrariamente a norma de direito social; e v. 

impedir que o legislador venha a abolir posições jurídicas por ele mesmo já conferidas em um 

contexto de aplicação de vedação do retrocesso social
124

. 

Feitas tais observações, já foi esclarecido que o direito à saúde, além de dever 

fundamental, apresenta facetas tanto de direito de defesa quanto de prestacional e, nesse 

ponto, a depender da forma que esteja sendo o mesmo analisado concretamente, poderá 

incidir tanto o raciocínio acima desenvolvido quanto a eficácia dos direitos de defesa quanto 

aos de prestação. 

Contudo, a grande problemática com relação ao direito à saúde reside no seu aspecto 

de direito prestacional em sentido estrito e a consequente possibilidade de serem reconhecidos 

direitos subjetivos originários a prestações. O ponto nevrálgico dessa celeuma está 

exatamente na dificuldade de se delimitar o que seria exatamente abrangido pelo direito à 

saúde com base na CF de 1988, tarefa que se desenvolve em meio a condicionamentos 

econômico-financeiros (como é o caso da reserva do possível) e jurídico-políticos (como é a 
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questão da legitimidade política, separação dos poderes e iniciativa em matéria orçamentária) 

que dificultam o consenso na matéria. 

Da simples leitura dos dispositivos constitucionais que tratam do direito à saúde não 

há como afirmar com perfeita clareza quais situações estariam seguramente abarcadas por tal 

direito sendo certo, porém, que uma interpretação que venha a concluir pela inclusão de toda e 

qualquer prestação material ligada à saúde com inerente a tal direito acarretará em graves 

efeitos colaterais tanto para as demais prioridades do Estado como também para a própria 

saúde dos demais cidadãos, daí porque falar-se na necessidade de delimitação de um mínimo 

existencial em espécie para o direito à saúde igualitário e exigível por todos. 

É nesse contexto, pois, que ganha destaque a discussão sobre o possível embate entre a 

noção de mínimo existencial e reserva do possível. 

 

4.2 O POSSÍVEL EMBATE ENTRE MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA DO 

POSSÍVEL. 

 Na tarefa de se interpretar o direito constitucional é preciso ir além dos elementos 

meramente jurídicos para se apurar dados da realidade e, nessa empreitada, a perquirição 

acerca da existência efetiva de condições materiais e financeiras para a realização dos 

comandos normativos é de suma relevância para a constatação do grau de realização que cada 

um deles poderá assumir, visto que a inexistência de tais condições ocasiona um quadro de 

insinceridade normativa
125

 que deve ser combatido através dos instrumentos de combate à 

síndrome da omissão estatal. 

Nesse trabalho de apuração sobre a existência ou não de condições materiais e 

financeiras para garantir a concretização dos direitos fundamentais é certa e inevitável a 

lógica de que as necessidades serão sempre ilimitadas, ao passo que os recursos serão 

limitados e por isso, em algum momento, deverá ser enfrentada a circunstância de haver ou 

não disponibilidade de recursos para atender as prestações pleiteadas. É esse o contexto que 

circunda a ideia do instituto popularizado por reserva do possível. 

   A teoria da reserva do possível exprime, no ordenamento pátrio, a ideia de que, além 

das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do Poder Público, os direitos 

a prestações materiais estariam sob a reserva da capacidade financeira do Estado dependendo, 

portanto, da efetiva disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado sintetizados 
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no campo do orçamento público
126

. Tal teoria abrange duas dimensões básicas: uma fática, 

ligada propriamente à noção de limitação dos recursos materiais aproximado da exaustão 

orçamentária; e uma jurídica, atrelada ao poder de disposição e competência para decidir e 

determinar sobre a alocação dos recursos existentes para determinada matéria
127

. 

 Antes de avançar, é importante esclarecer que a noção de reserva do possível teve sua 

origem em um julgamento promovido pelo Tribunal Constitucional alemão em que, 

analisando demanda proposta por estudantes que não haviam sido admitidos em escolas de 

medicina de Hamburgo e Munique frente a limitação de vagas e pleiteavam o aumento do 

número destas, decidiu que o direito à prestação positiva do Estado encontra-se sujeito à 

reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente esperar, de 

maneira racional, da sociedade, atrelando-se a argumentação, portanto, à razoabilidade da 

pretensão
128

. 

 A teoria da reserva do possível, assim, tal qual sua origem, diferentemente da 

interpretação transposta para o Brasil
129

, não se refere unicamente à análise acerca da 

existência ou não de recursos suficientes para a concretização do direito social em exame 

(aliada a previsão orçamentária da respectiva despesa), mas à razoabilidade da pretensão 

deduzida com vistas a sua efetivação. 
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 Assentada a maneira que ocorre a leitura da teoria da reserva do possível em solo 

pátrio
130

 tem-se que, quanto à delimitação conceitual do que vem a ser reserva do possível, 

não existe um posicionamento uníssono na doutrina ao passo que alguns consagram o 

instituto como princípio, outros como cláusula ou postulado e outros como condição de 

realidade. Sem entrar detidamente na discussão, apoiando-se no posicionamento defendido, 

dentre outros, por Ana Carolina Lopes Olsen, o presente estudo compreende o instituto como 

um elemento extra jurídico de condição de realidade que influencia na aplicação dos direitos 

fundamentais
131

. 

Esclarecendo melhor, tal posicionamento parte da conclusão pela inadequação de 

classificar a reserva do possível como espécie normativa (princípio) ou postulado (autêntica 

meta-norma) frente a ausência tanto de passividade de otimização quanto de natureza 

normogenética
132

, excluindo-se também o raciocínio de que poderia ser encarado como uma 

regra, já que não se apresenta como um norma de efeitos gerais especificada no ordenamento 

pátrio nem funciona sobre a  lógica do “tudo ou nada”. 

A partir dessa compreensão deve se ter em mente que a advertência propugnada por 

essa teoria tem por objetivo primordial não a limitação de direitos em si, mas, em verdade, a 

plena conformação da realização dos mesmos ao que é possível faticamente a partir das 

possibilidades econômicas do Estado levando-se em consideração o contexto da gradualidade 

de realização associada ao não retrocesso social. A ideia de um processo gradualístico-

concretizador, portanto, se coaduna com a questão das disponibilidades orçamentárias do 

Estado mas, ao mesmo tempo, dita o passo de como esta disponibilidade deve 

progressivamente ser utilizada, facilitando o controle acerca da efetiva concretização do texto 

constitucional. 

Nesse contexto, a reserva do possível, apesar de se inserir na conjuntura macro em que 

estão englobados os direitos sociais a prestações materiais (marcada pela gradualidade de 

realização, dependência financeira em relação ao Estado e tendencial liberdade de 

conformação do legislador quanto às políticas para realizá-los), além de não implicar em grau 
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nulo de vinculatividade jurídica do direito em questão
133

, não se limita somente aos direitos 

sociais, já que estes não são os únicos a custar dinheiro.  

Mais uma vez, retomam-se os ensinamentos referentes aos custos dos direitos no 

sentido de desmistificar a máxima de que a teoria da reserva do possível só seria aplicada em 

casos de sindicabilidade dos direitos sociais sustentando que os direitos individuais e políticos 

também demandam gastos por parte do poder público, bastando imaginar os gastos com 

polícia e bombeiros que garantem o direito à vida e propriedade bem como os custos com o 

aparato judicial que se destina a proteger diversos direitos individuais. 

Desta maneira, por existir um custo inerente a qualquer espécie de direito, ainda que 

em grau diferenciado, deve ser afastada a utilização da máxima de que, por demandarem 

ações estatais que custam dinheiro, os direitos sociais devem ser imaginados sempre sobre o 

manto de uma ideia de limitação, como se tal afirmação bastasse como um argumento 

mágico. Como visto, a proteção dos direitos individuais e políticos também demandam 

recursos, porém, a distinção é que os efeitos da ausência de tais recursos para esses direitos 

não são tão sentidos na prática como ocorre nos casos de falta com relação aos direitos 

sociais, especialmente, o direito à saúde. 

Nesse raciocínio, é certo que o exame sobre a válida utilização
134

 do argumento da 

reserva do financeiramente possível passa pela necessidade de ocorrência da perfeita 

comprovação de efetiva ausência de recursos orçamentários, configuradora do quadro de 

exaustão orçamentária, não sendo suficiente a mera e automática alegação de inexistência 

destes
135

. 
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Merece destaque também o fato de que a limitação de recursos gera fatalmente uma 

inevitável priorização de escolhas, visto que se o contingente orçamentário é escasso frente a 

gama de direitos existentes, é certo que um ou outro direito ganhará maior proeminência na 

proteção e garantia de direitos empreendidas pelo Poder Público.  

Mas o que guiará essa priorização? Sem sombra de dúvidas, o estabelecimento de 

metas preferenciais e objetivos fundamentais encartados na Constituição Federal, devendo os 

recursos disponíveis serem aplicados no atendimento dos fins tidos por ela como essenciais
136

 

e, nesse ponto, o direito à saúde é inegavelmente estruturado de maneira prioritária no 

ordenamento pátrio, sendo apresentados inclusive regramentos específicos quanto a 

vinculação das receitas dos entes públicos a um mínimo a ser gasto em saúde pública com 

graves consequências para o caso de seu descumprimento.  

Depreende-se, portanto, que a limitação de recursos é um fato que não pode ser 

ignorado, contudo, a utilização desenfreada do argumento da reserva do possível não pode ser 

enxergada como um dado absoluto que, sempre que levantado, afastará a possibilidade de se 

forçar o Estado a gastar com determinado direito
137

. 

 Nesse sentido, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para depois utilizá-los sob as mais diversas formas (obras, serviços, ou qualquer outra política 

pública), é exatamente realizar
138

 os objetivos fundamentais da Constituição
139

. 
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Chega-se ao ponto central da discussão posta. A delimitação de um conjunto de 

condições materiais mínimas de existência que refletem os elementos basilares da ideia de 

dignidade humana e transparecem aquele mínimo sobre o qual abaixo dele qualquer um 

repousaria em uma situação de indignidade, guarda similitude exatamente ao estabelecimento 

dos alvos prioritários dos gastos públicos
140

. 

A conclusão disto é que a associação do mínimo existencial
141

 ao estabelecimento de 

prioridades orçamentárias acarreta no convívio produtivo de tal mínimo com a reserva do 

possível ao passo que, se a prioridade constitucional deve necessariamente refletir a 

canalização de condições materiais essenciais à dignidade humana, a discussão sobre reserva 

do possível consistirá em uma etapa a posteriori que não deveria ser seque substancialmente 

relevante para aquele primeiro momento já que se estaria cuidando de uma prioridade. 

Isso ocorre porque o mínimo existencial
142

, enquanto direito pré-constitucional 

implícito no art. 3°, III, da CF de 1988, tem sua garantia e proteção atrelada à noção de que o 

Estado se comprometeu em assegurar às pessoas um padrão mínimo na esfera dos direitos 

sociais, tarefa essa, plasmada no relacionamento nato existente entre a vinculação dos direitos 

sociais com o direito à vida e com o princípio da dignidade da pessoa humana ambientado no 

cenário de busca pelo reconhecimento de máxima eficácia jurídica aos direitos fundamentais. 

 Melhor explicando, a defesa aqui é no sentido de que o núcleo que forma a ideia de 

um mínimo existencial já levou em consideração quando da sua formulação o argumento da 

limitação financeira do Estado, presumindo-se que o Poder Público dispõe de recursos para 

atender ao menos as necessidades que compõem esse mínimo e que são tidas 
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constitucionalmente como prioridades. Se assim não fosse, caso houvesse a possibilidade de 

opor a reserva do possível em face de tal mínimo, se estaria diante de uma confessada conduta 

inconstitucional anterior por parte da autoridade pública
143

 visto que restaria evidenciado que 

os recursos existentes foram alocados em desacordo com as prioridades estabelecidas 

constitucionalmente
144

. 

Aplicando o pensamento desenvolvido acima para a realidade do direito à saúde, 

conclui-se ser inegável o fato de tal direito exigir um aporte financeiro do Estado para ser 

protegido e garantido. Da mesma maneira, depreende-se que a previsão constante na própria 

CF de 1988, de que os entes federados devem alocar um mínimo de suas arrecadações para os 

gastos com saúde pública, reforça o fato de tal direito ser um alvo de acentuada prioridade no 

ordenamento pátrio qualificando-se como condição e consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. 

 Ora, essa sistemática tem uma razão de ser: não faria sentido essa preocupação ímpar 

e relevante da Constituição se o seu intuito não fosse que, pelo menos, um mínimo de ações 

em saúde fosse posta a disponibilidade da população como forma de garantir um grau básico 

de concretização de tal direito. Desta maneira, a defesa de um mínimo existencial em espécie 

com relação ao direito à saúde abrange um rol de prestações materiais sobre os quais o 

argumento da reserva do possível não poderá ser utilizado. Saindo-se desse espectro, aí sim, 

para as ações externas, a esse mínimo é que se poderá cogitar o enfrentamento do tema da 

reserva do possível. 

Outro aspecto a ser avaliado, é que sendo um típico direito de segunda geração que 

exige do Estado uma prestação positiva, nascente do conceito de igualdade substancial, o 

amparo à saúde tem por fundamento comando constitucional que não possibilita um raio de 

discricionariedade capaz de conferir maior grau de liberdade de conformação ao direito, do 
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qual o exercício possa ter como consequência, como base em simples alegação de mera 

conveniência e/ou oportunidade, a nulificação da prerrogativa essencial
145

. 

Coadunando-se com tal pensamento, Ingo Sarlet pontua que, se na situação concreta as 

objeções habituais ao conferimento de direito subjetivo às prestações ínsitas ao direito social 

em exame significarem uma grave agressão à vida e a dignidade humana, a saída será a 

prevalência do direito social prestacional a partir da construção de um padrão de mínimo 

existencial do mesmo havendo como reconhecer um direito subjetivo definitivo a prestações, 

admitindo-se onde tal mínimo for ultrapassado, apenas um direito subjetivo prima facie
146

. 

O embate entre reserva do possível e mínimo existencial se demonstra, pois, como 

algo meramente aparente visto que a perfeita delimitação das ações inseridas nesse mínimo, 

com relação ao direito à saúde, terminarão por formar um escudo protetivo intransponível 

pelo argumento da reserva do possível, o qual só poderá ser arguido quando diante de uma 

situação que extrapole tal núcleo básico. 

Desta maneira, o mínimo existencial desponta como um limite à aplicação da reserva 

do possível na medida em que garante um conjunto de necessidades básicas do indivíduo a ser 

respeitado e obrigatoriamente fornecido pelo Estado e nesse ponto, o princípio da dignidade 

da pessoa humana termina assumindo uma importante função demarcatória, ao estabelecer a 

fronteira para o que convenciona denominar de padrão mínimo da esfera dos direitos 

sociais
147

. 

Assentado o pensamento acima, antes de passar para o exame das premissas que 

sustentam a problemática do presente estudo (o déficit evolutivo da concretização do direito à 

saúde nos mais de vinte anos da CF de 1988 bem como a alocação do direito à saúde para um 

primeiro plano dentre os direitos fundamentais sociais), faz-se necessária uma breve 

explanação acerca da aplicação da noção de vedação do retrocesso à questão da efetividade do 

direito à saúde, núcleo do debate ora travado. 
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4.3 A APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO E SUA RELAÇÃO COM O 

DIREITO À SAÚDE. 

 Foi esclarecido que a reserva do possível, antes de ser vista como óbice insuperável à 

efetivação dos direitos sociais, deve viger, de certa maneira, como um mandado de otimização 

dos direitos fundamentais, impondo ao Estado o dever fundamental de, tanto quanto possível, 

promover as condições ótimas de efetivação da prestação estatal em causa, buscando 

preservar, além disso, os níveis de realização já atingidos. Tal observação aponta, por sua vez, 

para a necessidade do reconhecimento de uma proibição do retrocesso, ainda mais naquilo 

que se está a preservar o mínimo existencial
148

. 

 Nesse sentido, faz-se relevante analisar, brevemente, de que maneira o presente estudo 

encara a ideia de vedação do retrocesso social e, a partir de tal entendimento, qual a sua 

repercussão no que tange ao direito à saúde.  

Pois bem: o princípio
149

 da proibição ou vedação do retrocesso é uma construção 

doutrinária que diz respeito à possibilidade ou não de se diminuir o campo protetivo de um 

direito fundamental já protegido infraconstitucionalmente. 

 Tal análise parte da premissa de que os direitos fundamentais devem ser concretizados 

por meio de regulamentação infraconstitucional em um cenário de progressiva ampliação e, 

tendo isto em mente, enfrenta o questionamento de ser ou não possível se discutir a validade 

de uma eventual revogação de enunciado (sem posterior substituição e, portanto, gerando um 

vazio legislativo) que, regulamentando o direito fundamental em questão, tenha propiciado a 

melhor fruição e ampliação do direito em questão
150

. 

 Ou seja, o objetivo da vedação do retrocesso é exatamente o de evitar supressões 

legislativas que venham a regredir o âmbito de proteção já garantido para o direito 

fundamental em exame. Contudo, o raciocínio não é tão simplista assim nem pode ser 
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encarado como uma máxima vinculante vez que se insere na discussão acerca da autonomia 

da função legislativa e dos limites à liberdade de conformação do legislador, podendo a 

utilização excessivamente abrangente da vedação do retrocesso, que não leve em 

consideração a conjuntura político-econômica do momento analisado, implicar em distorções 

não almejadas pelo ordenamento constitucional. 

 De modo a esclarecer melhor o acima afirmado, faz-se relevante destacar alguns 

pontos que auxiliarão na exata compreensão acerca do posicionamento deste trabalho quanto 

ao instituto da vedação do retrocesso e sua repercussão quanto ao direito à saúde. O primeiro 

ponto é que o esvaziamento total de um direito já incorporado e regulamentado no 

ordenamento, sem uma política substitutiva ou uma justificação de ordem lógica que leve em 

consideração um possível conflito com outro direito, antes de ser uma ação que colida com a 

ideia propugnada pela vedação do retrocesso, consiste em uma autêntica violação à 

Constituição. 

Nesse contexto, admita-se, hipoteticamente, que seja revogado integralmente o  

Código de Defesa do Consumidor, esvaziando-se completamente o campo protetivo que tal 

diploma confere aos direitos nele abarcados, sem se empreender uma substituição por nova 

legislação sobre o tema. Tal situação seria injustificável e, sem dúvida, significaria um 

retrocesso que, antes de ser proibido pelo princípio da vedação do retrocesso, por si só, já 

seria eivado de clara inconstitucionalidade. 

 O segundo ponto, para além da situação acima de revogação integral na 

regulamentação de determinado direito fundamental, consiste na premissa de que a análise 

sobre um possível retrocesso na regulamentação de um direito não deve levar em 

consideração puramente o aspecto textual da norma alterada, mas sim o panorama macro no 

qual a norma em exame está envolvida e, consequentemente, as condicionantes de ordem 

política, econômica, histórica, cultural visto que restrições a direitos podem, em determinados 

casos, significar razoavelmente a promoção de outros tidos como mais prioritários pelo 

legislador para o contexto do momento em questão
151

. 

                                                 
151

 Corroborando com esse pensamento, Ana Paula Barcellos pontua que: “Considerando a dignidade da pessoa 

humana de forma integral e coletiva – isto é: os vários aspectos da dignidade de cada indivíduo e de todos eles 

em determinada sociedade –, é equivocado imaginar que a proteção ampliada de um específico direito 

fundamental será sempre o meio adequado de promover e proteger a dignidade humana das pessoas. É provável 

que, em sociedades nas quais há mais mão de obra que empregos, o incremento progressivo dos direitos 

trabalhistas tenha como efeito a ampliação do mercado informal de trabalho (no qual direito algum é assegurado) 

(...)”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 91. 

 



83 

 

 

 Imagine-se, então, que em um cenário de progresso e tranquilidade econômica sejam 

conferidas certas benesses com relação a um direito específico, as quais venham a garantir 

uma ampliação do mesmo. Vislumbre-se, agora, um cenário de grave crise econômica em que 

algumas dessas benesses sejam suprimidas temporariamente visando a que outros direitos, 

tidos por mais prioritários, sejam melhor garantidos frente ao quadro de recessão. 

 Caso admitida a vedação do retrocesso como uma máxima capaz de impedir qualquer 

tipo de restrição da regulamentação vigente ao direito em questão, a situação acima descrita 

seria impossível de ser alcançada, o que poderia ocasionar um prejuízo e retrocesso, até 

mesmo maior, para a sociedade e para a concretização
152

 dos direitos fundamentais como um 

todo (considerando uma interpretação sistemática do ordenamento). 

 Desta forma, quando comparados contextos históricos totalmente diferentes, a melhor 

saída consiste em não analisar a supressão meramente pontual de cada direito, mas sim, se o 

balanceamento empreendido pelo legislador para “sobreviver” ao cenário de crise, entre áreas 

constitucionalmente prioritárias e não prioritárias, significa um avanço ou um retrocesso do 

sistema constitucional como um todo. 

 Reforça essa visão o posicionamento assentado no parágrafo 9 da Observação Geral 

n°3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU que, ao comentar o 

dispositivo 2.1 do PIDESC (aqui já visto e que prevê o dever dos Estados, considerando o 

máximo de recursos de que disponham, de adotar medidas para produzir de forma progressiva 

a efetividade dos direitos reconhecidos no pacto), pondera que pode ser admitida a adoção de 

medidas restritivas dos direitos previstos no pacto desde que justificadas e levando-se em 

consideração a totalidade de tais direitos no contexto do pleno aproveitamento dos recursos 

disponíveis. 

 Some-se a isso, o aspecto relacionado à deliberação democrática, no sentido de que o 

raciocínio o qual considera que a regulamentação de um direito formaria com sua previsão 

constitucional uma espécie de bloco de constitucionalidade
153

, funcionando como uma 
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cláusula pétrea ampliada, pode significar um engessamento inconstitucional da autonomia da 

função legislativa, que ficaria obstada de empreender o balanceamento acima mencionado em 

contexto de crises, podendo incidir em um maior prejuízo a certos direitos
154

. 

 Assentados os dois pontos acima, uma saída para a não banalização ou utilização 

desenfreada do instituto da vedação do retrocesso que venha a enfraquecê-lo, é o 

estabelecimento de um limite para as possíveis restrições a algum direito, de modo que só será 

considerado um retrocesso de fato as situações em que tal limite fosse ultrapassado e a 

decretação desse limite encontra-se exatamente no texto constitucional e na demarcação do 

núcleo essencial do direito em exame. 

 Dessa maneira, o princípio da proibição do retrocesso social pode ser enxergado a 

partir da seguinte fórmula: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado 

através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 

inconstitucionais medidas que, sem criar esquemas alternativos ou compensatórios, se 

traduzam, na prática, em uma anulação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial 

que funcionaria como limite para a liberdade de conformação do legislador e a inerente 

autorreversibilidade
155

.  

 Conclui-se, portanto, que: i. as supressões totais de regulamentações bem como 

aquelas que, ainda que não totais, impliquem na aniquilação do núcleo essencial do direito 

examinado são, antes de afronta ao princípio da vedação do retrocesso, medidas 

inconstitucionais; ii. as supressões pontuais/parciais externas ao espectro do núcleo essencial 

do direito fundamental em análise devem ser encaradas levando em conta o momento 

histórico em questão e a totalidade dos direitos fundamentais amparados pelo sistema 

constitucional como um todo, visto que uma ação, que, a princípio, possa aparentar ser 
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restritiva de um direito, pode significar, em verdade um avanço de outro mais prioritário (e, 

caso não signifique, será eivada de inconstitucionalidade). 

 Como se vê, a questão é complexa, e buscando sua melhor solução, o presente estudo 

se filia ao mecanismo proposto por Ana Paula de Barcellos para se identificar em que 

circunstâncias a vedação do retrocesso será aplicável para além da hipótese de revogação total 

de uma disciplina existente em matéria de direitos fundamentais. Tal mecanismo, 

aproximando-se do pensamento acima mencionado com relação à limitação da restrição pelo 

núcleo essencial do direito constitucional em análise, parte da ideia básica de confrontar (não 

apenas quanto ao aspecto linguístico, mas também considerando o contexto histórico e 

cultural) a nova regulamentação, aparentemente restritiva, com a garantia mínima que decorre 

da Constituição e não propriamente com a disciplina já adotada pelo legislador 

constitucional
156

. 

 Nota-se, assim, que o parâmetro de aferibilidade sai do substrato normativo 

infraconstitucional e atrela-se unicamente à constituição, já que tal investigação se norteia 

pela indagação se a nova disciplina pretendida compatibiliza-se com a garantia constitucional 

do direito em questão ao ponto de realizar, de forma minimamente adequada, o bem jurídico 

tutelado, garantindo, assim, a aplicabilidade real e efetiva da fruição do mesmo por seus 

destinatários. Em caso afirmativo, a nova regulamentação não afrontaria a vedação do 

retrocesso, em caso negativo, tal inovação deverá ser encarada como uma supressão 

inconstitucional do direito em análise. 

 Finalmente, aplicando tudo que foi dito acima à situação específica do direito à saúde 

tem-se que, frente à maior fundamentalidade do direito à saúde, devido a sua íntima ligação 

com o direito à vida e à dignidade humana, supressões totais quanto a regulamentação de tal 

direito bem como àquelas que importem em afronta ao seu núcleo essencial
157

 serão tidas 

como inconstitucionais, além de colidirem com a vedação do retrocesso. 

 Com relação a supressões pontuais, sobretudo em momentos de crises econômicas, 

essas somente serão admitidas como última alternativa desde que sejam comprovadamente 

essenciais para a “sobrevivência” do país, tenham caráter temporário, não subvertam o nível 

de proteção constitucional conferido a esse direito e, principalmente, sejam realizadas apenas 

ao posterior esgotamento de restrições em áreas tidas como não prioritárias 
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constitucionalmente
158

. Nesse sentido, conclui-se ser rara a ocorrência de tal hipótese a qual 

demandaria uma conjuntura de extrema instabilidade institucional tanto sob o viés político 

quanto econômico. 

 

4.4 O DÉFICIT EVOLUTIVO NA GRADUAL CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À 

SAÚDE NOS MAIS DE VINTE ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

 

Nas primeiras linhas desse trabalho foi asseverado que o mesmo partiria de duas 

premissas, sendo uma delas exatamente a constatação de que, com o tempo percorrido pela 

CF de 1988, o nível atingido no processo de concretização do direito à saúde é deficiente e 

não condiz perfeitamente com os anseios constantes nos pactos internacionais assinados pelo 

Brasil, nem nos dispositivos delineados tanto na Constituição Federal
159

 quanto no arcabouço 

legislativo infraconstitucional sobre o tema. 

Para tal conclusão, basta acompanhar os casos alarmantes de verdadeiro caos na 

realidade da saúde pública vivida no país, retratada diariamente nos telejornais
160

, para se 

chegar a conclusão de que algo está errado ou, utilizando-se de um jargão popular, de que “a 

conta não bate”. 

É nessa conjuntura, portanto, que surge a indagação: como um país que se 

compromete na ordem internacional a promover a saúde na maior medida do possível, que 

arquiteta tal bem jurídico de maneira ímpar em seu ordenamento, prevendo até mesmo a 

vinculação orçamentária de um mínimo a ser gasto com tal direito frente sua relevância, pode, 

ainda assim, apresentar problemas estruturais básicos tão gritantes? Não resta dúvida, 
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portanto, que há um claro descompasso entre a vontade constitucional e a vontade dos 

governantes que precisa ser combatido e corrigido. 

Não obstante, para a melhor compreensão do referido descompasso é primordial 

abstrair um pouco a análise do plano meramente fático (que é o ponto de chegada do 

problema) e tentar entender melhor o fundamento jurídico que aponta para uma maximização 

do dever estatal em realizar o direito à saúde (o ponto de partida), e para isso é importante se 

ter em mente a noção de gradualidade, bem como de dever de progressividade inerente ao 

processo de realização dos direitos fundamentais sociais. 

Nesse ponto, consoante o já analisado PIDESC, tem-se para o Estado o 

estabelecimento de uma obrigação de realização progressiva dos direitos sociais, a significar o 

dever de serem tomadas todas as providências possíveis, nos limites dos recursos disponíveis, 

com o escopo de alcançar gradativamente a mais completa realização desses direitos e da 

forma mais ampliativa possível, o que revela uma ideia de avanço e otimização. 

Nesse sentido, o dever de progressividade implica na alocação dos recursos existentes 

sejam direcionados à consecução dos direitos especificados no PIDESC da melhor forma 

possível, significando, especialmente quanto ao direito à saúde, que o Brasil possui a 

obrigação concreta e constante de desenvolver, o mais eficientemente possível, à plena 

realização do direito ao mais alto nível de saúde, em respeito ao artigo 12 do referido diploma 

anteriormente já estudado
161

. 

Alinha-se a essa visão, ainda, a noção de gradualidade
162

 de realização dos direitos 

sociais a prestações materiais no sentido de que, como tais direitos demandam direta e 

efetivamente do aporte financeiro do Estado, e este é finito, a efetivação progressiva dos 

mesmos deverá ser alcançada e construída pouco a pouco, passo a passo, conforme a 

capacidade financeira do Estado. 

Desta forma, uma política de saúde eficaz e consentânea com a proteção que é dada 

“no papel” a tal direito pressupõe uma estruturação tendente a uma crescente e contínua 

melhoria
163

 das condições de saúde, realizada a passos graduais de acordo com a 
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 GIALDINO, Rolando E. El derecho al disfrute del más alto nível posible de salud. In: Investigaciones, 

Buenos Aires, n° 3, p . 493-537, 2001, p. 517.  
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Metodologia „fuzzy‟ e „camaleões normativos‟ na problemática actual 

dos direitos económicos, sociais e culturais”, in: Estudos sobre Direitos Fundamentais. Ed. Coimbra, 2004, p. 

108 apud FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 132. 
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 É muito importante a exata compreensão desses ponto: não basta simplesmente afirmar que a realização do 

direito à saúde deve ser gradual e progressiva frente a limitação dos recursos, como se isso fosse um argumento 

automático e apto a justificar qualquer falha ou omissão estatal. Na realidade, deve ser acoplado a esse raciocínio 

(progressividade gradual) a ideia de que tal progressão deve ser movida por um anseio contínuo e crescente de 

melhoria, de avanço. 
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disponibilidade financeira possível, mas sempre guiada para o avanço e nunca para o 

retrocesso. 

A conclusão do acima afirmado (que apesar de simplória é bastante relevante) é a de 

que se o quadro da saúde pública de uma determinada região se agrava no plano fático, seja 

por ausência de médicos, pela não disponibilização de insumos hospitalares ou pela 

insuficiência de vacinas, por exemplo, e inexiste uma justificativa plausível para isso
164

, o que 

estará ocorrendo na prática é um verdadeiro retrocesso na realização do direito à saúde e o 

argumento de que tal situação é justificável pelo atrelamento da disponibilização de 

prestações materiais aos limites orçamentário, não poderá prosperar. 

Em termos mais diretos, a gradualidade relaciona-se, sim, com a disponibilidade de 

recursos, mas nunca poderá ser utilizada para justificar um retrocesso, pois ela funciona como 

um motor da progressividade, ora acelerando, ora diminuindo tal aceleração, mas sempre 

avançando, nunca retroagindo
165

. 

Assentadas as exatas noções de gradualidade e progressividade, as quais se conectam à 

temática já tratada da reserva do possível e da vedação do retrocesso social, defende-se que o 

aparato legislativo (abrangendo tanto os Pactos Internacionais, como a CF e a legislação 

ordinária) construído com relação ao direito à saúde significa um compromisso firmado pelo 

Estado com a sociedade e o atual estágio do quadro da saúde pública no país demonstra a 

ocorrência de um autêntico “calote” por parte do Estado, o qual se encontra recalcitrante em 

cumprir exata e perfeitamente o que se comprometeu, terminando por frustrar os cidadãos. 

Frente a este desacerto, com o intuito de corrigir tal déficit evolutivo, a solução aqui 

proposta é exatamente a de acelerar esse processo de concretização do direito à saúde e nessa 

jornada assumem papel de destaque: a intervenção judicial na concretização do desse direito; 

a proteção coletiva do mesmo, empreendida pelo Ministério Público e pela Defensoria 

Pública; e a participação e controle social, sobretudo na seara orçamentária. 
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 Apenas uma situação de excepcionalidade (um surto epidemiológico, por exemplo) poderia justificar uma 

possível “falta” do Estado para com seu dever de realização do direito à saúde. Se a verba para tal direito já se 

encontra “amarrada” não faz sentido, em um mês não se constatar problemas e no seguinte, sem nenhuma 

mudança no cenário anterior, ocorrer, por exemplo, uma diminuição radical no número de médicos em 

determinado hospital público. A falta de planejamento (ou até mesmo de vontade) do Poder Público bem como a 

má gestão dos recursos disponíveis são situações totalmente diferentes da comprovada insuficiência de recursos 

e não podem ser considerados argumentos válidos e justificáveis, quando utilizados pelo Estado para justificar 

suas falhas. 
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 Expõem Abramovich e Courtis que a noção de progressividade apresenta dois sentidos complementares: 

abarca ao mesmo tempo o reconhecimento de que a satisfação plena dos direitos sociais supõe uma certa 

gradualidade  e a noção de que progresso liga-se à obrigação estatal de melhorar as condições de gozo e 

exercício de tais direitos. ABRAMOVICH, Víctos Ernesto; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como 

derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2002, p. 93 apud FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental 

à Saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 138. 
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Contudo, antes de entender como os citados atores podem efetuar suas contribuições, 

faz-se relevante examinar a segunda premissa exposta no início desse estudo, qual seja: a 

estruturação prioritária que é dada ao direito à saúde no ordenamento pátrio e sua ligação com 

a dignidade da pessoa humana. 

 

4.5 A ALOCAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE PARA UM PRIMEIRO PLANO ENTRE OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E O PARÂMETRO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. 

 

Em um cenário hipotético, imagine-se que toda população brasileira fosse entrevistada 

sobre qual direito social dentre os elencados no artigo sexto da CF de 1988 apresentaria maior 

importância. Sem sombra de dúvidas, saúde e educação despontariam como os direitos mais 

votados e muitos arriscariam dizer que, juntamente com o direito à segurança (sob um viés de 

segurança pública), tais direitos formariam uma tríade essencial a ser prestada eficientemente 

pelo Estado. 

Ocorre que, como já visto, a apuração acerca do grau de eficácia de algum direito leva 

em consideração não só o sistema normativo que o abraça, mas também, a fundamentalidade 

social e jurídica da circunstância regulada pela norma, e, partindo disto, é inegável que o 

direito à saúde assume um papel de destaque dentre os direitos que necessitam de um “fazer” 

estatal, já que apresenta uma íntima ligação com o direito à vida, posicionando-se a saúde 

como um componente primordial e embrionário à fruição dos demais direitos. 

Melhor explicando, é facilmente identificável uma engrenagem entre os direitos 

fundamentais sociais em um contexto em que todos possuem sua importância e ao mesmo 

tempo se interdependem. Contudo, a saúde estaria ocupando uma posição basilar nessa 

sistemática inter-relacional por possuir um nível de fundamentalidade jurídica e social mais 

apurada devido a sua maior aproximação com o direito à vida, à integridade física e a 

dignidade da pessoa humana. 

Entendendo esse ciclo, é indiscutível que o direito à educação se mostra fundamental 

para a melhoria da qualidade de vida de toda sociedade, consistindo em importante passo para 

a formação do intelecto e participação mais ativa nas decisões estatais. Partindo dessa noção, 

é também irrefutável que o pleno gozo de tal direito acarreta na fruição de outros como, por 

exemplo, o direito ao trabalho que, por sua vez, será essencial para a subsistência de cada um, 

proporcionando as condições necessárias para a obtenção de alimentação, moradia e lazer; 
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entretanto, indubitavelmente, tudo isso pressupõe a perfeita condição de saúde do indivíduo e 

o seu cuidado constante durante toda vida. 

 É nessa conjuntura, portanto, que se pode falar também em impreteribilidade do 

direito à saúde com relação aos demais direitos sociais.  De que maneira?  Imagine-se um 

cidadão que esteja sem usufruir nenhum dos direitos sociais a ele garantidos 

constitucionalmente (por exemplo: um sem-teto, analfabeto, em estado grave de saúde) e que 

o Estado resolva proporcionar a fruição, mas apenas um de cada vez, dos direitos então 

afrontados.  

Solucionar somente a problemática do direito à educação, ou da mesma forma, apenas 

o direito à moradia
166

 acabará resolvendo exclusivamente cada um desses problemas em 

específico, mas não terá o condão de, necessariamente, implicar na potencial fruição dos 

demais direitos. 

Por outro lado, ao resolver a grave situação de saúde desse cidadão que se encontra 

seriamente aviltado em sua dignidade, o Estado, ao mesmo tempo em que corrige esse 

problema, invariavelmente estará proporcionando ao cidadão a aptidão elementar ao pleno 

usufruto dos demais direitos, o que termina por reservar ao elemento saúde uma posição de 

direito impreterível quando posto comparativamente em xeque diante dos demais direitos 

sociais. 

Fechando esse pensamento, tem-se que, caso seja negada a atenção prioritária ao 

direito à saúde, além de, por óbvio, não ser solucionado o problema do cidadão no que diz 

respeito a este determinante elemento de sua vida, estará também prejudicada qualquer 

possibilidade de solução aos demais direitos em questão. Nesse caso, a desatenção ao direito à 

saúde, mais do que uma violação a um direito social objetivamente, significará uma 

obstacularização à reparação dos demais direitos sociais lesados, os quais restarão inócuos. 

Frente ao exposto, é inevitável reconhecer que o direito à saúde deve ser alocado para 

uma posição de primazia quando confrontado com os demais direitos fundamentais sociais, 

até mesmo pelo fato de que a garantia de diversos outros direitos (vida digna, integridade 

física, alimentação, moradia, segurança, assistência à maternidade, etc) traduzem, ao menos 

reflexamente, uma densificação do mesmo. Corroborando com tal raciocínio, a doutrina 

aponta que o direito à saúde, ainda que não tivesse sido positivado no PIDESC, poderia ser 
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 Exemplificando, a pontual matricula do cidadão no ensino público não facilitará diretamente a solução do 

problema relativo à sua moradia, muito menos quanto à sua saúde (da mesma forma, a disponibilização de uma 

casa popular não será pressuposto pra resolver o problema quanto à educação e nem da saúde). 
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tutelado na órbita internacional tranquilamente como um direito implícito à vida
167

 (e também 

à integridade física). 

Reforçando mais ainda o caráter prioritário que foi dado ao direito à saúde no 

ordenamento pátrio, conforme já foi analisado nos capítulos anteriores, é consenso
168

 que a 

CF de 1988, além de conferir um capítulo próprio para tal direito, atribuiu ao mesmo, por toda 

a extensão de seu corpo (através de cinquenta e cinco menções ao elemento saúde) um 

tratamento notadamente especial, chegando ao ponto de, por exemplo:  

(i) exigir o direcionamento de parte da receita resultante da arrecadação de 

impostos estaduais para as ações e serviços públicos de saúde
169

, considerando 

a aplicação desse mínimo um autêntico princípio constitucional sensível
170

 cuja 

não observância autoriza a intervenção da União nos Estados (e destes em seus 

municípios, quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal) e no Distrito Federal
171

;  

(ii) excepcionar a proibição de acumulação de cargos públicos, permitindo
172

 a 

possibilidade de acúmulo de dois cargos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horário
173

; 
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 Nesse sentido, José Bengoa, interpretando o artigo 6° do PIDCP, defende que o direito à vida estaria 

decomposto em quatro elementos essenciais: direito à saúde, à alimentação adequada, à disponibilização de água 

potável e à moradia. BENGOA, José. Pobreza y derechos humanos: programa de trabajo Del Grupo ad hoc 

para la realización tendiente a contribuir a las bases de uma declaración internacional sobre los derechos 

humanos y la extrema pobreza. E/CN.4/ Sub.2/2002/25-6-2002. p.3 apud GIALDINO,Rolando E. El derecho al 

disfrute del más alto nível posible de salud. In: Investigaciones, Buenos Aires, n° 3, p . 493-537, 2001, p. 498. 
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 Ao justificar a importância da dignidade da pessoa humana no ordenamento pátrio, Ana Paula de Barcellos 

reforça a possibilidade de existirem diferenças entre os conteúdos dos enunciados constitucionais afirmando que 

“ (...) sem que isso produza uma ruptura do princípio da unidade, é apenas natural que o conteúdo material dos 

enunciados  - e a fortiori das normas – funcione como um elemento relevante para a hermenêutica jurídica. (...) 

Ignorar as diferenças que existem entre os enunciados constitucionais no que diz respeito ao seu conteúdo não 

faria sentido algum diante das escolhas do próprio constituinte originário.” BARCELLOS, Ana Paula de. A 

eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2011, p. 164-165. 
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 Reconhece-se que o tratamento especial dispensado à saúde, sob o viés de vinculação a receita de impostos, é 

conjugado com a preocupação relacionada ao desenvolvimento e manutenção do ensino, contudo, tal fato não 

chega a afastar a primazia do direito à saúde aqui defendida tanto por existir uma maior preocupação sob o viés 

orçamentário com relação ao direito à saúde na própria Constituição (como é o caso das contribuições para a 

seguridade social que engloba a saúde), mas, principalmente, pela maior proximidade com o direito à vida e a 

dignidade da pessoa humana inerente ao mesmo. 
170Princípios constitucionais sensíveis (elencados no art. 34, VII, CF de 1988) são aqueles que caso infringidos 

ensejam a mais grave sanção que se pode impor a um Estado Membro da Federação: a intervenção, retirando-lhe 

a autonomia organizacional, que caracteriza a estrutura federativa.  
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 Art. 34, IV e art. 35, III, da CF de 1988. 
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 Aqui também há regramento semelhante com relação ao direito à educação. 
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  Art. 37, XVI, c, da CF de 1988. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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(iii) estabelecer contribuições sociais visando ao financiamento da seguridade 

social que se destina a assegurar o direito à saúde, previdência e assistência 

social
174

; e 

(iv) definir como sendo de relevância pública
175

 as ações e serviços de saúde bem 

como que poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência 

social nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física
176. 

 

Conclui-se, assim, que não somente há uma clara maior proximidade do direito à 

saúde com o direito a vida digna, como também, que o próprio ordenamento pátrio, 

vislumbrando tal relevância, tratou de conferir um tratamento mais especial ao direito em 

exame (tanto na esfera constitucional como infraconstitucional) quando comparado 

especificamente com os demais direitos sociais, o que é reforçado pela conclusão de que, 

funcionando como um requisito de uma vida digna, a proteção do direito à saúde acaba sendo 

também uma autêntica questão de cidadania, ou seja, de conferir aos cidadãos a possibilidade 

democrática de uma provável realização desse direito
177

. 

De se esclarecer que o aqui defendido não significa um abandono da noção consagrada 

na doutrina pátria de que os direitos fundamentais são indivisíveis e possuem a mesma 

hierarquia; mas sim, consiste na defesa de que o direito à saúde apresenta, em princípio, um 

nível de fundamentalidade social e jurídica
178

 mais elevada que os demais direitos 

fundamentais sociais, visto que apresenta uma ascendência axiológica e funcional mais 

aproximada ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana, sendo tal fato refletido no 

próprio tratamento prioritário que a Constituição confere a tal direito.  

De se destacar que o pensamento acima, de certa maneira, aproxima-se um pouco da 

ideia propugnada pela doutrina americana dos “preferred freedoms” ou “preferred positions” 

que, sucintamente, preza pela possibilidade de ocorrência de posições preferenciais entre os 

direitos fundamentais de acordo com o grau de relevância intrínseca para o ser humano ou 
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 Art. 194 e art. 195 da CF de 1988. 
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 Art. 197 da CF de 1988. 
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 Art. 201, §1° da CF de 1988. 
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 BAHIA, Claudio José Amaral. A justiciabilidade do direito fundamental à saúde: concretização do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. In: Argumentum – Revista de Direito. n. 10, p. 295-318, 2009 

– UNIMAR, p. 314. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 139-143. 
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para a sustentação das bases democráticas que o mesmo possua, desde que tal conferimento 

de primazia seja justificado por critérios razoáveis
179

. 

Fala-se, então, em uma doutrina da posição preferencial que, com fundamento na via 

substantiva do devido processo legal, defende a inserção de alguns direitos fundamentais em 

posição privilegiada em relação aos outros sem que isso, porém, traduza um escalonamento a 

priori dos direitos fundamentais lesivo à unidade da Constituição. 

Outro fator que corrobora com a primazia do direito à saúde, reforçando sua íntima 

ligação com o direito à vida, é o fato de que a ideia de qualidade de vida, inerente ao conceito 

de direito à saúde pregado pela OMS, aproxima-se dos ideais de dignidade da pessoa humana 

equiparando-se as noções de vida digna a de vida saudável já que o completo bem-estar físico, 

mental e social concretiza o princípio da dignidade humana, pois não se concebe que 

condições insalubres e precárias de vida sejam aceitas como conteúdo de uma vida com 

dignidade, podendo ser identificada, portanto, uma proteção da dimensão de dignidade 

humana integrante do conteúdo do direito à saúde
180

. 

Frente a essa relação, embora já tenha sido feitos alguns apontamentos acerca da 

contribuição que a construção conceitual de dignidade da pessoa humana prestou para a 

evolução dos direitos fundamentais, faz-se necessário, neste momento, compreender a 

abrangência dos aspectos materiais dessa dignidade de modo a estabelecer quais seus efeitos 

sobre o direito à saúde, especialmente quanto ao seu viés prestacional. 

 

4.5.1 A dignidade da pessoa humana como fundamento do ordenamento pátrio. 

  

 A dignidade da pessoa humana pode ser conceituada como o atributo inerente e 

distintivo de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado mediante a consagração de um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que venham a lhe proteger de atos degradantes bem como a lhe garantir as condições mínimas 
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Sobre a doutrina do “Preffered freedoms” conferir MARTEL, Letícia de Campos Velho. Hierarquização de 

direitos fundamentais: a doutrina da posição preferencial na jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana. 

Is there a hierarchy between Fundamental Rights? The preferred position constitucional doctrine in the light of 

Supreme Court line decision. In: Revista Sequência, n° 48, p. 91-117, jul. 2004.  
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 Ao comentar a garantia do direito à saúde na Espanha,  Guilhermo Escobar explica que existem dois 

âmbitos protetivos distintos: a proteção da saúde individual, que abarca um conjunto de ações dirigidas a tutelar 

a saúde como o direito de se conservar vivo e consequente eliminação de enfermidades e sofrimento a partir da 

assistência no caso concreto e o direito a medicamentos; e a proteção à saúde de maneira coletiva, a qual abarca 

um conjunto de ações, em sua maioria preventivas, dirigidas igualmente a tutelar difusamente a saúde de todos a 

partir de políticas que indiquem as prioridades na área. ESCOBAR, Guilhermo.  Las garantias del derecho a la 

salud en España. In: Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ano 1, n.1. jul./dez de 2008. p. 

14. 
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de existência para uma vida saudável que termine por propiciar sua participação ativa nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos
181

. 

 Desta maneira, pode-se afirmar que a dignidade não encerra uma criação 

constitucional, já que consiste em um dado preexistente a toda experiência especulativa
182

, 

havendo, em verdade, um reconhecimento pela norma da existência de tal qualidade que 

acaba gerando um direito ao respeito e promoção dessa relevante qualidade inerente a todo ser 

humano. 

 Esclarecendo, sob um viés filosófico, a dignidade da pessoa humana, por ser pré-

jurídica, não consiste em um direito ou especificamente em uma pretensão, mas sim, em um 

valor espiritual e moral intrínseco à pessoa, cujo dever geral de respeito e proteção acarreta no 

surgimento de pretensões jurídicas a direitos subjetivos decorrentes desse valor. 

Nesse contexto, a proteção normativa da dignidade da pessoa humana, além de 

permitir o reconhecimento do outro no que se refere às suas peculiaridades como indivíduos, 

assume uma feição tanto defensiva (já que o dever de respeito à dignidade atua como limite 

aos poderes estatais) quanto protetiva (uma vez que impõe uma tarefa promocional de caráter 

prestacional ao Estado) que aloca o ser humano definitivamente para o papel de finalidade 

última do Estado, funcionando, portanto, como um pressuposto da igualdade real
183

 de todos 

os homens e da própria democracia. 

 Na conjuntura pátria, tem-se que a CF de 1988, ao alçar à dignidade humana ao status 

de fundamento
184

 do Estado Democrático de Direito Brasileiro, optou por posicioná-la como 

um valor central que se impõe como núcleo básico informador do sistema jurídico pátrio e 

assume uma especial prioridade no sistema normativo já que o unifica e o centraliza, 

funcionando como um super princípio a orientá-lo
185

. Logo, a dignidade apresenta um aspecto 

dual visto que atua como elemento que, simultaneamente, confere unidade de sentido e 

legitimidade a ordem constitucional pátria
186

. 
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Assim, no cenário do constitucionalismo tupiniquim, a dignidade da pessoa humana 

apresenta-se como um princípio e valor fundamental, servindo como bússola de toda ordem 

jurídica apta a conferir unidade de sentido e legitimidade à ordem constitucional, operando 

não só como elemento de integração e critério hermenêutico, mas também (e principalmente) 

como um portal que garante a abertura material do sistema jurídico dos direitos fundamentais. 

Pode-se dizer, assim, que a dignidade enquanto valor fundamental se apresenta como 

um componente fundante e informador de todos os direitos fundamentais configurando-se 

como fonte ética dos mesmos
187

, visto que pressupõe o reconhecimento e proteção de todas as 

dimensões desses direitos, significando a ausência deles uma autêntica negação aviltante à 

própria dignidade. 

Com efeito, por constituírem os direitos fundamentais verdadeiras explicitações da 

dignidade da pessoa humana, pode-se concluir que a pretensão de eficácia e inviolabilidade 

dessa dignidade encontra-se na dependência da sua capacidade de se integrar no contexto da 

dogmática dos direitos fundamentais de todas as dimensões em uma perspectiva para além do 

catálogo do Título II da Carta Magna de 1988, já que a dignidade funciona como critério para 

a construção de um conceito materialmente aberto de direito fundamentais no ordenamento 

pátrio. 

Logo, para além dos direitos e garantias expressamente reconhecidos como tais pelo 

constituinte, existem direitos fundamentais alocados em outras passagens da Constituição de 

1988, bem como nos tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos, além de 

direitos decorrentes implicitamente do regime e dos princípios consagrados pela CF
188

 e esse 

alargamento da consagração de direitos fundamentais tem como carro-chefe o aspecto 

transcendental da dignidade da pessoa humana. 

 Nesse ponto, antes de prosseguir, faz-se necessário alertar que a natureza aberta 

marcada por certo grau de indeterminação da noção de dignidade da pessoa humana, nesse 

contexto enfrentado de abertura do catálogo de direitos fundamentais, deve ser interpretada 

com muito cuidado de modo a não enfraquecer o instituto devido a uma expansão exagerada 

do leque de possibilidades materiais a serem enquadrados nessa abertura.  

Melhor explicando, para a preservação da força normativa e eficácia da dignidade da 

pessoa humana, o reconhecimento de direitos fundamentais para além dos já expressos 

constitucionalmente deve ser encarado de modo a não se banalizar esse valor fundamental da 

dignidade da pessoa humana, o qual não deve ser tratado como um espelho no qual todos 
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  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2° ed, Coimbra: Coimbra, 1998, v. 4, p. 167. 
188

 Por força do § 2° do art. 5° da CF de 1988. 
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veem o que desejam ver
189

, mas sim, interpretado a partir de critérios hermenêuticos seguros e 

respaldados na sistemática ínsita ao ordenamento pátrio evitando, desta forma, o seu 

esvaziamento. 

Conclui-se, portanto, que ao passo que os direitos fundamentais funcionam como 

exigência e concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, esse atua como 

elemento ampliativo de tais direitos e serve de limite à restrição dos mesmos. Nesse contexto, 

especialmente quanto à feição promocional da dignidade da pessoa humana de impor uma 

tarefa de cunho prestacional ao Estado, há uma clara relevância do instituto para os direitos 

sociais (especialmente o direito à saúde) já que a dignidade impõe a satisfação das condições 

para uma vida saudável exigindo, portanto, um conjunto de direito a prestações por parte do 

Estado e da comunidade. 

 

4.5.2 O direito à saúde como elemento material da dignidade da pessoa humana. 

 

 Atrelando o raciocínio desenvolvido quanto à primazia do direito à saúde dentre os 

demais direitos sociais no ordenamento pátrio com o pensamento desenvolvido acima quanto 

à relevância do princípio dignidade da pessoa humana, especialmente quanto ao seu viés 

promocional, tem-se que o direito à saúde pode ser enxergado como um dos elementos 

centrais de uma vida digna e, portanto, um Estado Democrático que elenca a dignidade como 

seu fundamento deve ter uma atenção especial com o mesmo
190

. 

 Entendido isto, é certo que, se o efeito pretendido pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana consiste, em última análise, em que as pessoas tenham uma vida digna, podem 

ser identificados alguns aspectos materiais dessa dignidade e, nesse ponto, é mais acertada 

ainda a defesa de que a disponibilização de prestações materiais que protejam e promovam o 

direito à saúde é o primeiro e elementar aspecto a ser traçado
191

. 

 Mas qual seria então o conteúdo material básico da dignidade da pessoa humana? O 

exame de tal conteúdo parte da noção de mínimo existencial, que consiste exatamente no 
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TRIBE, Laurence H; DORF, Michael C. On Reading the Constitucion, Cambridge. Massachussets: Harvard 

University Press, 1991, p. 7 apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 121. 
190

 Além disso, o papel a contribuição da dignidade da pessoa humana para a eficaz abertura do catálogo 

constitucional dos direitos fundamentais assume função relevante para o direito à saúde visto que solidifica a 

imposição dos tratados e pactos internacionais nos quais o Brasil se compromete a promoção de tal direito. 
191

 Reforçando esse entendimento, defende-se que não há como desconsiderar ou mesmo negar a conexão entre a 

fundamentalidade dos direitos sociais e a dignidade da pessoa humana, conexão essa que se torna mais intensa 

quanto maior for a importância do direito social em exame para a efetiva fruição de uma vida com dignidade. 

BITENCOURT NETO, Eurico. O Direito ao Mínimo para uma Existência Digna, Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 117. 
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conjunto de prestações materiais mínimas sem as quais se pode asseverar que o indivíduo 

posiciona-se em situação de indignidade. A compreensão exata do que estaria incluído no 

mínimo existencial, por sua vez, passa pelo ponto, já defendido, de que os enunciados 

normativos podem ganhar a roupagem de regras ou de princípios  e, nesse contexto, tem-se 

que o mínimo existencial seria o elemento interno do princípio da dignidade da pessoa 

humana sem o qual se pode afirmar que tal princípio foi violado, assumindo esse elemento, 

portanto, um caráter de regra e não mais de princípio. 

  Desta maneira, esse estudo filia-se à defesa de que há um conteúdo mínimo que pode 

ser identificado no princípio da dignidade da pessoa humana, a respeito do qual ninguém 

tergiversará e que compõe um núcleo de condições materiais tão fundamental que sua 

existência impõe-se como uma regra e não como um princípio, visto que, caso tais condições 

não existissem, não haveria a possibilidade (clara nos princípios) de se graduar ou otimizar; 

logo, a violação da dignidade, quando direcionada a esse núcleo, funciona da mesma forma 

como nas regras. Por outro lado, para além desse núcleo, haveria a manutenção da natureza 

principiológica da dignidade, já que nesse ponto residiriam fins relativamente indeterminados 

que poderiam ser atingidos a depender das opções do Legislativo e Executivo em cada 

momento histórico
192

. 

 Explicando melhor o raciocínio desenvolvido, o mínimo existencial consistiria no 

núcleo material do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual engloba um conjunto de 

situações materiais indispensáveis à existência humana digna cuja violação importa 

necessariamente em desrespeito a dignidade sob o aspecto material, tornando-se o conteúdo 

de tal mínimo um espectro indisputável que solidifica consensualmente o básico de condições 

que cada indivíduo necessita para viver dignamente
193

.  

 Tem-se, pois, que o mínimo existencial corresponde a uma fração nuclear da 

dignidade da pessoa humana eivada de um caráter de regra em um contexto em que a não 

realização dos efeitos abrangidos por esse mínimo apontará para uma automática violação do 

                                                 
192

 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 243. 
193

 Corroborando para a conexão entre dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, Cármen Lúcia 

Antunes Rocha pontua que: “pelo acolhimento do conceito de mínimo existencial, a ser garantido como direito 

para a efetivação desse princípio [dignidade da pessoa humana], tem-se por estabelecido um espaço 

juridicamente assegurado e posto a cumprimento obrigatório, de tal modo que o seu não acatamento pode ser 

objeto de responsabilização do Estado. (...) o conceito de mínimo existencial dotou de conteúdo objetivo o 

quanto compete aos Estado e à sociedade garantir a todos o cumprimento do princípio da dignidade humana.”. 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. In: Revista latino-

americana de estudos constitucionais, n.5, jan./jun, Belo Horizonte, 2005, p. 445. 
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mencionado princípio constitucional
194

. Por outro lado, é certo que a parcela remanescente do 

conteúdo da dignidade da pessoa humana, a qual não faz parte desse consenso mínimo e 

apresenta o viés de princípio, pode vir a ser incorporada a esse núcleo essencial a depender da 

conjuntura histórica e política
195

. 

 Nesse contexto, se por um lado não existe consenso sobre a possibilidade de uma 

delimitação pontual
196

 de tudo que realmente viria a abranger esse mínimo existencial
197

, por 

outro, não pode ser negado o fato de que o direito à saúde não só estaria incluído em seu 

conteúdo como, em verdade, seria o seu componente elementar já que (repisando a noção de 

direito à saúde como um direito social impreterível) não se cogita uma vida digna que não 

abranja uma vida saudável
198

. 

 De toda forma, uma pergunta já desponta: o que, finalmente, estaria incluído, de 

maneira concreta, no mínimo existencial e qual seria, portanto, esse conjunto de situações 

materiais imprescindíveis à existência humana digna? Antes de responder tal questionamento, 

faz-se imperioso o alerta de que qualquer proposta que tente especificar as prestações 

materiais incluídas na noção de mínimo existencial deve ter em mente que esse núcleo não 

consiste em um elemento hermético e cerrado, mas sim, configura-se de modo expansível, 
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 Conforme preceitua Mariana Filchtiner, podem ser identificadas duas dimensões distintas do mínimo 

existencial: de um lado, o direito de não ser privado do que se considera essencial à conservação de um 

rendimento indispensável a uma existência minimamente dina; e, de outro, o direito a exigir do Estado as 

prestações que traduzem esse mínimo. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: 

parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 194. 
195

 Com perfeição, Ana Paula de Barcellos tenta elucidar a temática em exame da seguinte maneira: “Recorra-se 

aqui a uma imagem capaz de ilustrar o que se afirma: a de dois círculos concêntricos. O círculo interior cuida 

afinal do mínimo de dignidade, decisão fundamental do poder constituinte originário que qualquer maioria terá 

de respeitar e que, afinal, representa o efeito concreto mínimo pretendido pela norma e exigível. O espaço entre o 

círculo interno e o externo será ocupado pela deliberação política, a quem caberá, para além do mínimo 

existencial, desenvolver a concepção de dignidade prevalente (...)”.BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia 

jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011, p. 296. 
196

 Para Ricardo Lôbo Torres, por exemplo, o mínimo existencial seria “indefinível, aparecendo sob a forma de 

cláusulas gerais e tipos indeterminados”. TORRES, Ricardo Lôbo. A cidadania multidimensional da era dos 

direitos. In TORRES, Ricardo Lôbo, (Org.) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 

p. 151. 
197

 Merece nota o posicionamento, reforçador da unidade dos direitos fundamentais, de Ingo Sarlet no sentido de 

ser o mínimo existencial propriamente uma espécie de direito fundamental composto por um conjunto de direitos 

fundamentais a prestações os quais, por sua essencialidade à garantia de condições mínimas (e aí o autor cita a 

saúde, a educação, a alimentação e a informação), possibilitam o real exercício dos direitos individuais e 

políticos. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5° ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005. 
198

 Aqui faz-se relevante a distinção entre mínimo vital e mínimo existencial e a inter-relação que a saúde 

apresenta com ambos os conceitos. Mínimo vital refere-se às prestações materiais imperiosas à subsistência do 

indivíduo enquanto mínimo existencial abarcaria todas prestações necessárias ao gozo de uma vida digna, indo 

além da mera sobrevivência. Nota-se, assim, que o direito à saúde, tanto por sua primazia atrelada ao seu caráter 

elementar quanto pelo fato de sua salvaguarda acompanhar o indivíduo por toda sua existência, termina por 

figurar como carro-chefe de ambos os conceitos. 
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podendo (e devendo
199

) serem acoplados novos elementos ao mesmo conforme a evolução de 

cada ordenamento, importando sua supressão
200

 em grave violação à dignidade. 

 Dito isto, tem-se que o presente estudo se filia à ambiciosa
201

 proposta de 

concretização jurídica da ideia de mínimo existencial formulada por Ana Paula Barcellos de 

que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”, a qual identifica quatro elementos (três 

materiais e um de caráter instrumental) na composição do mínimo existencial e, portanto, 

concretizadores do núcleo da dignidade da pessoa humana: a saúde básica, a educação básica, 

a assistência aos desamparados e o acesso à justiça
202

. 

 Sem partir de uma escolha aleatória, tais elementos integram uma estrutura lógica que 

aloca a educação e a saúde como formadores de um primeiro momento da dignidade humana 

já que são as peças responsáveis por assegurar as condições iniciais para que o indivíduo 

construa sua própria dignidade de modo autônomo. Ainda, tal estrutura posiciona a assistência 

aos desamparados como uma espécie de pilar último na base que evita a situação de 

indignidade em termos absolutos, abrangendo aspectos inerentes à alimentação, vestuário e 

abrigo; e, finalmente, o acesso à justiça desponta como o elemento instrumental apto e 

indispensável ao reconhecimento de eficácia dos elementos materiais expostos. 

 Avançando nesse raciocínio, defende-se aqui, amparado por tudo que já foi exposto 

nesse capítulo, que dentre os três elementos materiais apontados, ainda que o direito à saúde, 

conforme a visão da autora, apresente-se conjugada com o direito à educação em um primeiro 

plano da dignidade humana, por sua umbilical ligação com o direito à vida, seu caráter de 

direito impreterível e, finalmente, sua necessidade de perene garantia
203

 ao longo de toda a 

vida do indivíduo, deve ser posicionado na base deste primeiro plano, consistindo em pré-
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  Para Ricardo Lôbo Torres, novamente, o mínimo existencial estende-se para além dos direitos elencados no 

art. 5° da CF, sendo dotados de historicidade comportando elasticidade suficiente para adaptar-se ao contexto 

social. TORRES, Ricardo Lôbo. A cidadania multidimensional da era dos direitos. In TORRES, Ricardo Lôbo, 

(Org.) Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 262. 
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 Nesse ponto, dos ensinamentos de Canotilho, depreende-se que, com base no princípio da vedação do 

retrocesso social ou da evolução reacionária, uma vez obtido certo grau de realização de um direito social por 

meio de uma nova prestação material específica, tal acréscimo passa a compor a esfera dimensional do direito 

agraciado passando a ser exigível pelos cidadãos. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional 

e Teoria da Constituição. 7° ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 339.  
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 Adjetivação empreendida pela própria autora. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos 

Princípios Constitucionais: O princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2011, p. 247. 
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 Em que pese a referida autora se preocupar em sua obra em delimitar o que, na visão da mesma, estaria 

abrangido por cada um desses elementos, tal especificação não será objeto do presente estudo sendo apenas, em 

momento oportuno, apresentada o posicionamento particular do que seria um mínimo existencial em espécie 

para o direito à saúde. 
203

 Enquanto a educação poderá vir a ser prestada em qualquer fase da vida, a preocupação com a saúde 

acompanha a pessoa humana desde antes sua concepção percorrendo por toda sua existência. 
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requisito básico a fruição dos demais direitos fundamentais para além do próprio mínimo 

existencial.  

Quanto a esse ponto (fundamentalidade da saúde e educação), sem querer travar um 

embate entre tais bens, mas apenas constatar uma situação fática, faz-se imperioso admitir 

que, embora a obrigação estatal para com a educação do cidadão necessite de uma estrutura 

perene, uma vez usufruído tal direito, seja em qual fase da vida for, pode-se dizer que o 

Estado quitou sua “dívida” com a formação educacional daquele indivíduo em específico que 

estaria apto a trilhar seu próprio caminho. Noutro viés, a obrigação estatal com relação a 

saúde atravessa toda a vida do indivíduo não importando sua idade nem grau de instrução 

educacional.  

Em outras palavras enquanto que, com relação à educação o Estado pode, em algum 

momento, se posicionar como fiel cumpridor do que se comprometeu, livrando-se, para cada 

indivíduo especificamente, de sua obrigação; quanto à saúde, o Estado continuamente estará 

“pagando sua dívida com o cidadão” sempre que o indivíduo necessitar dos serviços de saúde 

pública.   

Corroborando com o raciocínio acima construído, tem-se que a CF de 1988 

vislumbrou ser possível estratificar (sem comprometer) o direito à educação em diferentes 

níveis a partir de critérios etários, importando em distintos graus de obrigatoriedade do Estado 

quanto à concretização de tal direito
204

; enquanto que, com relação à saúde tal técnica não 

pôde ser aplicada, pois enxergou-se que, como o direito à saúde pode ser lesado de maneira 

atemporal e inesgotável e o Estado chamado a reparar tal violação, uma proteção a tal direito 

só estaria consentânea com a dignidade da pessoa humana caso abrangesse o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, o que 

acabou sendo previsto pela CF.  

Feitas tais digressões, transborda aos interesses desse estudo a exata noção do que 

cada elemento citado como integrante do mínimo existencial estaria abrangendo; contudo, 

merece ser esboçada, ainda que sucintamente, a noção particular trazida pela referida autora 

de qual seria o conjunto de prestações de saúde integrantes desse elemento do mínimo 

existencial para posterior contraste com a visão empreendida por esse estudo no capítulo 

seguinte. Nesse contexto, a concretização de um, por assim dizer, mínimo existencial com 

relação ao direito à saúde
205

 deve, necessariamente, abranger: a prestação de serviço de 
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 Conforme art. 208 da CF de 1988. 
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 Sob um viés dialógico, pode-se afirmar que, se de um lado a saúde consubstancia-se como elemento do 

mínimo existencial (que seria o núcleo essencial da dignidade humana), não se pode esquecer que no âmbito 
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saneamento, o atendimento materno-infantil, as ações de medicina preventiva e de prevenção 

epidemiológicas
206

. 

Chega-se, finalmente, a um dos pontos centrais do presente estudo que é o alerta para 

o fato de que não se faz suficiente somente afirmar o que estaria englobado no mínimo 

existencial. É essencial compreender qual o alcance, em termos de exigibilidade e eficácia, de 

se afirmar que prestação “a” ou “b” insere-se no conteúdo do mínimo existencial e quais as 

consequências em caso de afronta ao mesmo. 

 Mergulha-se, então, na relevante temática da sindicabilidade dos direitos sociais, 

especialmente do direito à saúde, perante o Poder Judiciário e a premissa que, antes mesmo de 

adentrar no tópico específico do tema, já deve ser assentada é a de que (a partir do resgate do 

pensamento já esposado de que o mínimo existencial ganha roupagem de regra e portanto sua 

não garantia, importará em violação da dignidade da pessoa humana) quando o Judiciário 

emprega o conceito de mínimo existencial ele está automaticamente dispensando o exame da 

reserve do possível. 

Isto porque a possível utilização do argumento econômico-orçamentário do Estado só 

pode ser invocada quando estiver sendo discutido um aspecto que transborde o conteúdo 

desse mínimo. 

 Portanto, a celeuma envolvendo a judicialização do direito à saúde reside exatamente 

na tentativa de se construir critérios objetivos e razoáveis que respaldem um controle judicial 

consentâneo com o ordenamento constitucional pátrio de modo a evitar abusos e efeitos 

colaterais que, ao invés de fortalecer, venha a enfraquecer a relação entre os Poderes e as 

bases constitucionais de tal direito. E nesse ponto, a construção de um mínimo existencial 

específico quanto ao direito à saúde, por contribuir para uma maior segurança jurídica dessa 

intervenção judicial no tema, assume papel de suma relevância conforme se verá a seguir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
desse próprio direito à saúde existe um espectro de situações materiais cuja garantia irá importar na 

concretização do mínimo existencial, formando um consenso mínimo com relação ao direito à saúde que 

retroalimenta essa sistemática dialógica. Pode-se falar, portanto, em mínimos existenciais em espécie para cada 

um dos elementos (saúde, educação, assistência aos desamparados e acesso à justiça) do núcleo da dignidade da 

pessoa humana, consistindo a tentativa doutrinária e jurisprudencial de elucidação da abrangência de cada um 

desses mínimos em espécie uma importante tarefa apta a proporcionar segurança jurídica no terreno da 

problemática da efetividade dos direitos fundamentais sociais.  
206

 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 321. 



102 

 

 

5.  A PROTEÇÃO JUDICIAL DO DIREITO À SAÚDE. 

 

De modo a facilitar a organização do raciocínio até aqui desenvolvido e situar o leitor 

na busca pela compreensão do presente capítulo, faz-se pertinente rememorar que o estudo 

ora proposto tem como ponto de partida as constatações de que o nível de concretização do 

direito à saúde alcançado no panorama constitucional pátrio não corresponde ao patamar de 

gradual e progressiva realização imaginado e reconstruído pela Constituição de 1988; bem 

como que o direito à saúde, frente sua maior proximidade com o direito à vida e seu caráter de 

direito impreterível, apresenta um nível de fundamentalidade jurídica mais acentuado que os 

demais direitos sociais, alocando-se, assim, para uma posição de primazia dentre estes. 

Admitidas tais premissas, concluiu-se que, no exame acerca da problemática da 

eficácia e efetividade do direito à saúde, em que pese o fato de sua realização demandar um 

aporte de recursos do Estado, existem certas prestações materiais que podem ser pleiteadas 

judicialmente sem que o argumento da reserva do possível possa prosperar, já que seriam 

prestações incluídas em uma espécie de núcleo do direito a saúde compondo um mínimo 

existencial em espécie para tal direito. Da mesma forma, assentou-se que, a depender das 

previsões legais e políticas públicas na temática, outras prestações poderiam ser exigidas 

judicialmente, já que os compromissos firmados devem ser cumpridos sob pena de se frustrar 

a concretização do direito ora examinado. 

É nessa conjuntura que surge a problemática discussão acerca dos limites da atuação 

do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde, tema que envolve, de forma complexa, 

além de aspectos de natureza primordialmente constitucional, como a correta leitura da 

Princípio da Separação dos Poderes e o alcance do Princípio da Igualdade, nuances 

relacionadas à seara orçamentária, ao controle judicial das políticas públicas e à hermenêutica 

jurídica, sobretudo, quando da aplicação do Princípio da Proporcionalidade. 

O presente capítulo se propõe a analisar exatamente as questões acima mencionadas 

com o fito de defender, fique claro, desde já, que o papel do Poder Judiciário no 

enfrentamento de casos que envolvam a concretização do direito à saúde, desde que vinculado 

a critérios razoáveis e objetivos que não desvirtuem a organização dos poderes estruturada 

constitucionalmente, consiste em um importante instrumento de aceleração do, já 

mencionado, déficit evolutivo pelo qual passa o processo de gradual realização de tal direito 

no Brasil. 

Partindo do exposto e levando em consideração a interpretação da legislação 

infraconstitucional pátria regulamentadora do direito à saúde, o mote principal deste capítulo 
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será o seguinte: tentar delimitar quais prestações materiais incluem-se no mínimo existencial 

do direito à saúde, além de propor razoáveis critérios a serem empregados pelo Judiciário ao 

julgar demandas que envolvam o tema. 

Feito essa espécie de resumo elucidativo, será examinado a seguir o ponto inicial da 

discussão proposta: a contribuição da noção de jurisdição constitucional
207

 no contexto do 

constitucionalismo contemporâneo para a concretização de direitos fundamentais. 

 

5.1 A EXPANSÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A DELIMITAÇÃO DA 

ATUAÇÃO JUDICIAL NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 

 

A hodierna visão de jurisdição constitucional está inserida no contexto das 

transformações contemporâneas do chamado neoconstitucionalismo
208

, fenômeno que, apesar 

da dificuldade de se chegar a um conceito uniforme
209

, pode ser caracterizado pela 

identificação de três marcos (um histórico, um filosófico e outro teórico) condensadores das 

mudanças de paradigma que mobilizaram a criação de uma nova percepção da Constituição. 

O marco histórico, no contexto mundial, pode ser identificado pelo constitucionalismo 

do pós 2° Guerra Mundial marcado pela tentativa de se redefinir o lugar da Constituição e sua 

influência sobre as instituições contemporâneas a partir da aproximação das ideias de 

constitucionalismo e democracia com o surgimento do Estado Democrático de Direito. No 

Brasil, tal renascimento se deu tardiamente mediante a atual Carta de 1988 a qual vem 

propiciando o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana 

pátria
210

. 

                                                 
207

 Sobre a temática, conferir, dentre outros: NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Jurisdição Constitucional – 

Aspectos controvertidos. Curitiba: Juruá, 2011, 254 p. 
208

 Não é objeto do presente estudo o enfrentamento da discussão acerca da conceituação de 

neoconstitucionalismo, sendo certo, contudo, que não há uma completa uniformidade doutrinária acerca do tema. 

Sobre o assunto, v., dentre outros, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 

políticas púbicas. Revista de Direito Administrativo, n° 240, 2005; COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo) 

constitucionalismo: um análisis metateórica. Isonomía, n. 16, p. 89, abr./2002; CARBONELL, Miguel. 

Neoconstitucionalismo(s). Madrid; Trotta, 2003. 
209

 Nesse sentido, adverte Humberto Ávila que não há apenas um conceito de “neoconstitucionalismo” sendo a 

diversidade de autores, concepções, elementos e perspectivas tão marcante que torna-se inviável o esboço de 

uma teoria única. Contudo, na visão do autor, podem ser identificados quatro fundamentos inseparáveis do 

instituto: “o normativo (da regra ao princípio); o metodológico (da subsunção à ponderação); o axiológico (da 

justiça geral à justiça particular) e o organizacional (do Poder Legislativo ao Poder Judiciário)”. ÁVILA, 

Humberto. “Neoconstitucionaismo”: entre a “ciência do direito” e o “direito da ciência”. In: Revista Eletrônica 

de Direito do Estado (REDE), Salvador: Instituto Brasileiro de Direito Público, n° 17, janeiro/fevereiro/março, 

2009. 
210

 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do 

direito constitucional no Brasil). In: Revista Opinião Jurídica. Ano III,  nº 6 (2005.2). Fortaleza, 2005. p. 02. 



104 

 

 

No campo filosófico, o debate travado pelas correntes de pensamento jusnaturalista 

(desenvolvido a partir do século XVI e marcado pela aproximação da lei e razão) e positivista 

(ascendente no final do século XIX em lugar do jusnaturalismo e caracterizado pelo 

afastamento do direito da filosofia) é superado com a adoção da prevalência de um conjunto 

difuso e abrangente de ideias agrupadas sob o rótulo de pós-positivismo que, sem desprezar o 

direito posto, busca empreender uma leitura moral do direito perquirindo sua função social e 

desenvolvendo instrumentos para sua interpretação
211

. 

Daí ser consistente a crítica
212

 de que a adesão ao neoconstitucionalismo não significa 

a automática aceitação das famosas premissas (mais princípios que regras, mais ponderação 

que subsunção) pregadas por Luís Pietro Sanchís
213

 como caracterizadoras de tal movimento, 

mas sim, a adoção de uma teoria constitucional que, sem descartar a relevância das regras e da 

subsunção, abraça os princípios e a ponderação, tentando racionalizar seu uso. 

Tal cenário, mergulhado na reaproximação entre o direito e a filosofia, é marcado por 

um conjunto de novas ideias que tentam justificar esse novel posicionamento da Constituição 

no ordenamento
214

, destacando-se: o desenvolvimento de uma teoria dos direitos 

fundamentais calcada na dignidade humana; o conferimento de normatividade aos princípios e 

a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica na formação de uma nova 

hermenêutica constitucional baseada na maior amplitude do espaço de atuação do 

intérprete
215

. 

É no campo teórico, contudo, que está inserida a expansão da jurisdição constitucional 

que, juntamente com o reconhecimento de força normativa à Constituição e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional, formam as três 

grandes transformações do neoconstitucionalismo essenciais para a superação da arcaica 

noção de Constituição como um mero documento político, cuja concretização das propostas 
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nela inseridas dependia completamente da liberdade de conformação do legislador e da 

discricionariedade do administrador
216

. 

Desta maneira, o modelo de supremacia da lei, então reinante, foi cedendo espaço para 

um novo padrão, inspirado pela experiência americana, de supremacia da constituição
217

 

marcado pela constitucionalização dos direitos fundamentais, cuja proteção passou a caber ao 

Judiciário. Essa conjuntura, por sua vez, foi marcada pelo desenvolvimento do controle de 

constitucionalidade das leis, que, no Brasil, acoplou reflexos significativos da referida 

expansão da jurisdição constitucional com o advento da Carta de 1988, sobretudo, com a 

criação de novos mecanismos de controle concentrado e ampliação dos legitimados à 

propositura das ações de controle. 

É nesse panorama de constitucionalização do direito, em que a Constituição aliou à 

sua supremacia formal uma supremacia axiológica alimentada pela abertura do sistema 

jurídico e pela normatividade dos princípios, que surge o polêmico debate doutrinário acerca 

da legitimidade e dos limites da atuação do Judiciário na aplicação dos valores substantivos 

basilares na Constituição e na concretização dos direitos fundamentais, sobretudo, os sociais 

de cunho prestacional em sentido estrito
218

. 

A polêmica reside no fato de que se, por um lado, é pacífico existir um consenso com 

relação ao fato da Constituição posicionar-se no centro do sistema jurídico, irradiando sua 

força normativa e funcionando tanto como parâmetro de validade para a ordem 

infraconstitucional quanto vetor primordial de interpretação do sistema jurídico; por outro, 

está longe de ser pacífica a delimitação da atuação do Judiciário em demandas que envolvem 
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direitos fundamentais sob o argumento de que estaria aplicando e fazendo valer a Constituição 

ao realizar tais direitos
219

. 

Além dessa justificativa jurídico-sistêmica, de que o judiciário quando julga tais 

questões está, simplesmente, cumprindo seu papel de defesa da Constituição, alguns aspectos 

de caráter social e político podem ser apontados para a acentuação do debate: primeiro, o fato 

de que aumentou significativamente a demanda por justiça no Brasil, tanto pela própria 

inserção de novos direitos e ações na tutela de interesses coletivos, quanto pela redescoberta 

da cidadania marcada pela conscientização das pessoas quanto aos seus direitos
220

; e, 

segundo, a constatação de que o quadro político nacional reflete claramente uma carência 

tanto do Legislativo quanto do Executivo
221

 em cumprir com eficiência suas respectivas 

funções
222

. 

Surge, portanto, nesse cenário de tensão entre os poderes, a necessidade de se 

examinar o que se entende por ativismo judicial e qual seria a correta leitura do Princípio da 

Separação dos Poderes, especialmente no que se refere ao enfrentamento da temática da 

atuação do Judiciário na realização do direito à saúde. 

 

5.1.1 Ativismo Judicial e a (re) leitura do Princípio da Separação dos poderes. 

 

O aludido modelo pós-positivista, ao fazer reverência à Constituição e aos direitos 

fundamentais, terminou por contribuir para o fortalecimento daquela e a consequente elevação 
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destes ao topo do ordenamento jurídico
223

. A pulsante expansão da Jurisdição Constitucional 

e consequente ascensão institucional do Judiciário
224

 acarretaram, por sua vez, em uma 

expressiva judicialização de questões políticas e sociais, as quais passaram a ter nos tribunais 

a sua instância decisória final, o que resgatou a discussão sobre os limites da 

comunicabilidade entre o sistema político e jurídico. 

Desse modo, somente para ilustrar, seja no campo das políticas públicas, da relação 

entre os poderes, dos direitos fundamentais ou, até mesmo, em questões cotidianas, o 

Judiciário, especialmente o STF, foi chamado a se pronunciar, por exemplo, sobre: poder 

investigativo do Ministério Público, possibilidade de greve do funcionalismo público, 

legitimidade da interrupção da gestação em casos de inviabilidade fetal, aspectos centrais da 

reforma da previdência e do judiciário, limites de atuação das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, legalidade de cobrança de assinaturas telefônicas, majoração de valor das passagens 

de transporte coletivo, dentre inúmeros outros casos em que restou assentado o caráter pró-

ativo de tal poder
225

. 

Essa nova postura tem se estruturado de maneira bastante complexa no ordenamento 

pátrio vez que a tentativa de se alcançar um saudável meio termo entre a visão que enxerga 

essa atuação com maus olhos (fala-se, por exemplo, em judiocracia e “oba-oba 

constitucional” 
226

) e a que defende a possibilidade do papel ativista do Judiciário como canal 

seguro e legítimo para solucionar os conflitos político-jurídicos , vem consistindo em uma 

tarefa difícil de ser alcançada. 
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No seio desse embate é que nasce o fenômeno denominado pela doutrina de ativismo 

judicial, cuja ideia associa-se a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, com interferência no espaço de atuação dos 

outros poderes a partir, dentre outras medidas: da aplicação direta da Constituição a situações 

não expressamente abarcadas em seu texto e independente de apoio do legislador ordinário; 

do aperfeiçoamento do controle de constitucionalidade das leis com base em critérios menos 

rígidos que os de patente violação à Constituição; bem como da imposição de condutas e 

abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas
227

. 

Ocorre que a identificação das ações que materializam a ideia do ativismo judicial, por 

si só, não reflete especificamente um consenso absoluto sobre o seu conceito e, dependendo 

da maneira que tal fenômeno é enxergado, podem ser sustentadas defesas de pensamentos 

totalmente antagônicos tanto a favor como contra o tema.  

Explica-se: há quem vislumbre o ativismo como uma espécie de mau comportamento 

ou má consciência do Judiciário acerca dos limites normativos substanciais do seu papel no 

sistema de separação dos poderes
228

; e, ao revés, há quem dissocie o termo da ideia de 

desrespeito à separação dos poderes, defendendo que podem existir decisões enquadradas 

como ativistas, por envolverem opções valorativas, mas que materialmente estariam 

consentâneas com a noção de freios e contrapesos
229

. 

Constata-se, portanto, que o exame sobre ser ou não determinada postura intrínseca a 

uma visão ativista vai variar de como cada intérprete encara o instituto
230

, levando-se em 

consideração que o conceito de ativismo se mostra fugidio e só tem razão de ser quando 

pensado com base na realidade constitucional de cada ordenamento jurídico abstraído de 

parâmetros universais
231

.  
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Desta maneira, caso admitido o raciocínio de que na ideia de ativismo judicial já se 

insere a peculiaridade pejorativa de ação transbordativa dos limites impostos 

constitucionalmente, por razões óbvias, será afastada a possibilidade de classificar como 

ativista determinado posicionamento judicial que respeite a lógica da separação dos poderes e 

se alinhe ao sistema constitucional. 

Por outro lado, se o instituto for compreendido sob um viés etimológico e neutro
232

, no 

sentido de significar puramente uma ação ativa, ou seja, de início ou intensificação de uma 

operacionalidade já vigorante, poderão ser identificados tanto um ativismo judicial benéfico e 

legítimo quanto um ativismo maléfico e ilegítimo, sendo a análise sobre a extrapolação ou não 

dos limites prévia e constitucionalmente programados exatamente a tênue linha que demarca 

o limite entre esses dois extremos. 

A partir desse segundo pensamento, pode ser proposta uma defesa por um ativismo 

judicial benéfico cuja legitimidade e congruência com o sistema constitucional estarão 

atreladas ao fato de ser a atitude judicial empreendida, limitada, fundamentada e justificada na 

própria Constituição. Pode-se concluir, assim, que certas decisões do Judiciário, em que pese 

passarem a impressão, a princípio, de uma atuação desbordante do Princípio da Separação dos 

Poderes ou das exigências de democracia representativa, não podem ser enquadradas como 

ilegítimas já que, no fundo, prestigiam soluções impostas pelos direitos fundamentais 

justificadas no Estado Democrático de Direito. 

Ocorre que, se por um lado, emprestar, automática e descompromissadamente, a uma 

decisão, um rótulo pejorativo de ativista é algo repreensível; por outro, também é digno de 

críticas a utilização do argumento de que sempre que o Judiciário julga uma demanda 

concretizando um direito fundamental, ele o faz em prol da Constituição, como uma regra 

geral e apriorística. Tal argumento, empregado isoladamente, é simplório e fatalmente 

conduziria a um esvaziamento da noção de Separação dos Poderes. 

Nesse sentido, é que o presente trabalho propõe a defesa por uma postura do Judiciário 

atuante na concretização do direito à saúde desde que e somente quando respeitados limites 

sólidos e objetivos previamente estabelecidos, postura essa que pode ser tranquilamente 

enquadrada como um ativismo benéfico e constitucionalmente legítimo. 
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Contudo, o debate é complexo já que caminha por discussões que envolvem pontos 

constitucionais relevantes como o Princípio da Igualdade, Princípio Democrático e Segurança 

Jurídica, sendo primordial, portanto, especificar melhor como essa postura ativista benéfica se 

apresenta no quadro da Separação dos Poderes no ordenamento pátrio, para só a partir daí, 

avançar para a proposição de quais seriam os limites com relação à concretização judicial do 

direito à saúde e de que forma os mesmos poderão contribuir para a aniquilação ou, ao menos, 

diminuição dos efeitos colaterais de decisões desenfreadas na temática. 

Dito isto, é certo que o cenário está arquitetado da seguinte maneira: de um lado, 

critica-se a atuação do Judiciário na concretização dos direitos fundamentais, basicamente, 

com dois argumentos centrais
233

 – a afronta à separação dos poderes e a ausência de 

legitimidade democrática; de outro, defende-se tal atuação, quando realizada de modo a 

resguardar o processo democrático, promover os valores constitucionais e assegurar a 

estabilidade institucional. 

Com relação à primeira ideia contrária à concretização dos direitos fundamentais pelo 

Judiciário, deve ser esclarecido que o modelo clássico de separação dos poderes, calcado nas 

propostas de Montesquieu
234

 e Madison
235

, foi alicerçado em outro contexto em que reinava o 

paradigma liberal do direito no qual cabia ao Judiciário o papel de mero revelador e que, por 

isso, com a virada neoconstitucional (marcada, como já visto, pela valorização dos direitos 

fundamentais nas modernas Constituições associados à noção de máxima aplicação dos 

mesmos), faz-se necessária uma nova concepção de separação dos poderes
236

. 
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A construção dessa nova concepção, que no contexto hodierno é alimentada pela crise 

da representação parlamentar e a percepção da justiça como um canal aberto ao debate 

político, é acompanhada de perto pela tentativa de se reconhecer até que ponto estão 

legitimados os tribunais para resolver questões morais e políticas na sociedade, avaliando-se a 

profundidade que a tensão entre constitucionalismo e democracia atinge no cenário atual de 

abrandamento da rigorosa separação entre os espaços do direito e da justiça, cada vez menos 

demarcados
237

. 

Tentando-se construir um raciocínio lógico de fácil assimilação, pode ser defendido 

que: se a noção de freios e contrapesos pressupõe que os órgãos estatais sejam representativos 

da sociedade, é apropriado se admitir que o descrédito com o sistema representativo termina 

por colocar em xeque o próprio funcionamento do sistema político
238

, sendo inevitável a 

convocação do Judiciário para tentar corrigir esse problema desde que tal correção seja 

realizada no limite dos ditames constitucionais
239

.  

Desta maneira, no contexto de crise da representação popular agravado pelo caráter 

altamente compromissório da prolixa Carta de 1988, a saída para a celeuma sobre como, 

seguramente, limitar a atuação do Judiciário, está exatamente na compreensão de que o real 

papel do mesmo é o de se portar respeitador às escolhas das instâncias representativas, mas, 

prioritariamente, intolerante à posturas majoritárias que transbordem os limites 

constitucionais
240

.  

Noutro pórtico, pode ser defendido que o concerto sistemático da soma vetorial das 

disposições constitucionais não implica que o vetor final desse arranjo aponte 

necessariamente para uma total preponderância da separação dos poderes e das prerrogativas 

do Legislativo e Executivo com o consequente afastamento da possibilidade do Judiciário 

                                                 
237

 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. In: Revista 

Eletrônica da OAB. n°4 – Jan/Fev, 2009, p. 10. 
238

 Sobre a crise do sistema de freios e contrapesos, Daniel Giotti de Paula defende o fato de que tal sistema não 

reforça, por si só, a democracia já que partiria de uma visão homogênea da sociedade que, transportada para os 

dias atuais, esbarraria na complexidade da sociedade hodierna e não atingiria à representação total almejada, 

sendo destacada a necessidade de se abandonar a ideia de separação dos poderes como um modelo puro de 

fórmula universal, apriorística e completa. DE PAULA, Daniel Giotti. Ainda existe separação dos poderes? A 

invasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da política. In: FERNANDES 

FELLET, André Luiz; DE PAULA, Daniel Giotti; NOVELINO, Marcelo (Orgs.) As novas faces do Ativismo 

Judicial. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 281. 
239

 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116. 
240

 Corroborando, André Ramos Tavares pontua que: “a crise da democracia parlamentar é apresentada como 

uma das principais problemáticas contemporâneas. Para resolver essa dificuldade, é preciso registrar, 

preliminarmente, que não existe um modelo final de democracia que se possa utilizar como parâmetro absoluto. 

Ademais, o modelo inicial de Estado Legislativo (legalista) estava alicerçardo na ideia de democracia, tendo 

sido, contudo, possível verificar sua incapacidade democrática. Sua substituição por um Estado Constitucional 

de Direito implicou a consideração de uma democracia constitucional.” TAVARES, André Ramos. Teoria da 

Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 494. 



112 

 

 

sindicar algum efeito de um direito fundamental em seu aspecto material
241

, o que corrobora 

com o fato de que o momento é de crise do modelo tradicional de separação dos poderes cujas 

concepções consagradas não acompanharam a construção das novas necessidades do direito. 

A incompatibilidade acima apontada e a necessidade de releitura da separação dos 

poderes são reforçadas pela própria incapacidade reconhecida do Legislativo e Executivo em 

solucionarem questões polêmicas surgidas no contexto contemporâneo (como as discussões 

sobre união homoafetiva e bebês anecéfalos), acarretando em um estado de socorro ao 

Judiciário como saída mais segura e cômoda para o problema, não se discutindo sobre as 

críticas apontadas. 

Coadunando com o pensamento de que a atuação judicial na concretização dos direitos 

fundamentais se faz legítima quando consentânea com os ideais do Estado Democrático de 

Direito , Ana Paula de Barcellos
242

 pondera que: 

 

Em um Estado democrático, não se pode pretender que a Constituição 

invada o espaço da política em uma versão de substancialismo radical e 

elitista, em que as decisões políticas são transferidas, do povo e seus 

representantes, apara os reis filósofos da atualidade: os juristas e operadores 

do direito em geral. (...) Se, contudo, a Constituição contém normas nas 

quais estabeleceu fins públicos prioritários, e se tais disposições são normas 

jurídicas, dotadas de superioridade hierárquica e de centralidade no sistema, 

não haveria sentido em concluir que a atividade de definição das políticas 

públicas – que irá ou não realizar esses fins – deve estar totalmente infensa 

ao controle jurídico. Em suma: não se trata de absorção do político pelo 

jurídico, mas apenas da limitação do primeiro pelo segundo. (Grifos 

acrescidos) 

 

No que se refere ao segundo fator contrário à possibilidade de atuação judicial na 

concretização de direitos fundamentais, é importante se ter em mente que a ideia de 

democracia não se resume simplesmente ao princípio majoritário
243

; que cidadão é diferente 

de eleitor; que governo do povo distingue-se de governo do eleitorado
244

 e, portanto, possíveis 
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inércias ou ações realizadas pelo Legislativo e Executivo que, dissonantes à lógica 

constitucional, vulnerem os direitos fundamentais da minoria ou aviltem o próprio 

procedimento democrático em si, não só podem, como devem ser combatidas pelo Judiciário. 

 Desta maneira, democracia não deve ser compreendida somente em sua acepção 

formal (simples possibilidade de escolher os representantes), mas também, deve ser encarada 

sob o viés material, representando um processo de concretização de direitos e garantias 

fundamentais pelos poderes constituídos que, antes de ser rotulado de autoritário, consiste em 

autêntico cumprimento de deveres constitucionais
245

. 

Assim sendo, fica claro que democracia não é simples sinônimo de regra majoritária e 

exige muito mais que a simples aplicação desta, já que pressupõe, antes de tudo e 

primordialmente, o respeito aos direitos fundamentais de todos os indivíduos para o perfeito 

funcionamento de qualquer processo deliberativo tido como democrático. 

 De se afirmar, assim, que o cenário constitucional atual já não mais comporta a ideia 

de que a implementação de direitos fundamentais esteja restrita somente ao Executivo e 

Legislativo, prevalecendo, ao contrário, a defesa de que tal tarefa já se encontra arraigada 

como uma função do Estado como um todo devendo ser buscada também a partir da 

performance de outros atores, destacando-se o Judiciário, as funções essenciais à justiça e a 

própria sociedade. 

Pelo exposto, pode-se concluir que, apesar dos argumentos centrais contrários ao 

enfrentamento pelo Judiciário de questões envolvendo a sindicabilidade dos direitos 

fundamentais poderem ser superados pela releitura da separação dos poderes e pelo viés 

material do princípio democrático, o ponto chave desse debate está exatamente na construção 

segura de parâmetros objetivos que respaldem e limitem
246

 essa atuação, dizendo até onde o 

Judiciário pode atuar sem ferir o ordenamento constitucional. Nesse ínterim, no que refere-se 

aos direitos sociais, a construção de mínimos existenciais em espécies para os mesmos 

desponta como verdadeiro carro-chefe dessa empreitada. 
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Corroborando com essa visão, Rogério José Bento Soares do Nascimento
247

 observa 

que: 

 

Quando se diz que os poderes constituídos formam o espaço institucional 

(conjunto de órgãos, funções e agentes) de tradução do processo político que 

tem origem no poder popular, isto inclui o judiciário. A vontade sintetizada 

no compromisso constitucional e a capacidade integradora da constituição 

estariam anuladas se a sua concretização ficasse reduzida e dependente das 

decisões do executivo. Como defender a constituição quando as políticas 

preventivas ou as diretrizes são negligenciadas pela urgência de gerir a rotina 

de governo, quando a gestão for mais técnica do que ética e as políticas 

forem dispersas e meramente reativas? Cabe ao judiciário trazer para a arena 

pública a lógica jurídica dos valores e da busca do entendimento em 

confronto com a lógica utilitarista e competitiva do mercado econômico e da 

burocracia administrativa. Não se pode é aceitar que a judicialização da 

demanda por saúde assuma contornos de irracionalidade. A teoria da 

constituição serve de auxílio na racionalização da tarefa de assegurar em 

juízo o direito à saúde. 

 

Apesar de tudo que foi dito até aqui possa ser suficiente para justificar a legitimidade 

do Poder Judiciário na concretização do especial direito à saúde no ordenamento pátrio, 

tornam-se imperiosas algumas ponderações sobre possíveis efeitos colaterais de uma ilimitada 

intervenção judicial no tema, antes de se analisar que parcela do mínimo existencial estaria 

abrangida por tal direito. 

 

5.1.2 Os efeitos colaterais de um desmedida e ilimitada intervenção judicial na 

concretização do direito à saúde. 

 

Já foi apontado que o direito à saúde, apesar de tipicamente enquadrado como direito 

de segunda dimensão, apresenta um desenho constitucional peculiar, uma vez que parte de sua 

essência tanto se desloca para a primeira dimensão (aproximando-se de uma ideia de 

manutenção da vida
248

) como para a terceira dimensão (sob o prisma de uma saúde 

transindividualmente considerada). Daí a importante conclusão de que o direito à saúde é, 

antes de tudo, um elemento de cidadania, o que respalda sua qualificação como um direito 

                                                 
247

 NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Concretizando a Utopia: Problemas na Efetivação do Direito 

a uma Vida Saudável. In: NETO, Cláudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel (coords.). Direitos sociais, 

Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 920. 
248

 Reforçando essa visão, conforme entendimento esposado em diversas decisões do TJES (dentre outros, o 

Mandado de Segurança n.º 100070014129, julgado em 11/09/08 pelo Pleno do TJES, Relator Des. Alemer 

Ferraz Moulin), o direito a saúde também pode ser encarado como um “direito social que se transmuda em 

direito fundamental de primeira geração pela condição do mínimo existencial”. HONÓRIO, Cláudia. Olhares 

sobre o mínimo existencial em julgados brasileiros. Dissertação de Mestrado, Curitiba: UFPR, 2009, p. 216. 



115 

 

 

humano essencial polifacético (é direito social, é alicerçador da vida e de fruição 

transidividual)
249

. 

Decorre dessa qualidade a ideia de que a atuação judicial na concretização desse 

direito assume um nível de complexidade maior do que com relação aos demais direitos 

sociais, especialmente quando discutido o acesso à prestações materiais decorrentes do direito 

à saúde e nesse ponto não se pode fugir de algumas observações que circundam o princípio da 

igualdade e sua relação com os direitos sociais. 

Se com relação aos demais direitos sociais as demandas, sejam individuais ou 

coletivas, possuem um raio de abrangência mais limitado, no que se refere ao direito à saúde a 

situação é diametralmente oposta, podendo ser encontradas demandas que tratam de 

diferentes submatérias como, por exemplo: fornecimento de medicamentos, cirurgias de 

urgência, tratamentos de doenças raras, transplantes, concessões de aparelhos auditivos, 

tratamentos odontológicos, realização de exames, dentre outros. 

O enfrentamento judicial de tais situações é, portanto, inegavelmente complexo.  Desta 

maneira é certo que, ao decidir, o magistrado não consegue fugir completamente de suas 

impressões particulares e em determinados casos em que o não acatamento do pedido pode 

significar a morte de um indivíduo, a tarefa de vislumbrar a situação como um todo, levando 

em consideração aspectos orçamentários e o restante da população, resta dificultada
250

. 

Da mesma forma, ao se filiar a um posicionamento garantista, despreocupado com os 

limites e consequências das decisões e afastado dessa percepção macro que leva em conta o 

resto da população, o Judiciário contribui para a formação e um círculo vicioso alarmante e 

cada vez mais recorrente: as autoridades públicas acabam se eximindo de executar as opções 

constitucionais ínsitas ao direito à saúde sob o argumento de que tal valor já está reservado 

para as possíveis decisões judiciais no assunto ou, até mesmo, apontando para um estado de 

inércia no sentido de só cumprir as medidas planejadas em suas políticas públicas depois de 

demandadas judicialmente. 

Tal situação consiste em efeito colateral grave e inconstitucional que, aliado a questão 

do custo envolvendo certas demandas concretas, estão inseridas na discussão sobre igualdade 
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já que, em princípio, a concessão pleiteada deve ser concedida, da mesma maneira, a todas as 

pessoas que se encontrem na mesma situação. 

Mas será que tais pessoas possuem ciência disso? Será que tais pessoas apresentam 

condições de contratar um advogado ou possuem ciência que é plausível buscar o auxílio da 

defensoria pública para isso?
251

 Vê-se que a situação é complexa e caminha para o reforço da 

necessidade de que, apesar de legítima, a sindicabilidade judicial do direito à saúde deve ser 

programada a partir de critérios objetivos, sob pena de ferir a própria saúde dos demais 

indivíduos e o princípio da igualdade, distorcendo a proteção que a Constituição deu a esse 

importante direito. 

Nesse contexto, se todos contribuem para os cofres públicos, é difícil admitir que seja 

equitativa a situação de alguns indivíduos, por terem acesso à justiça, alcançarem um direito 

relevante e outros, que ou nem sabem que podem se socorrer ao Judiciário ou não possuem 

meios para o tal, em igual situação, não sejam abrangidos. 

Contudo, a complexidade para o Judiciário ao enfrentar tais situações é imensa e seus 

representantes ficam presos ao problemático dilema de que: se acatado o pedido, contribui-se 

para que alguém, que possui advogado, „fure uma fila‟ e outros milhares na mesma situação 

fiquem a mercê do SUS; por outro lado, já se não acatado o pedido, estar-se-á chancelando 

uma conivência com a omissão estatal específica pleiteada e isso poderá acarretar na morte ou 

prejuízo irreparável para o indivíduo não evitados quando o Judiciário poderia. 

É preciso deixar claro, entretanto, que a utilização de exemplos extremos não pode 

servir para esconder problemas claros da saúde básica da população. Por isso deve ser 

assentado, desde já, que existem duas situações: uma, ligada à escolhas extremas, em que o 

limite entre vida e saúde é mínimo e até mesmo confundível, como os casos em que um 

indivíduo ou grupo necessita de algo (medicamento, órgão, procedimento) com urgência que, 

em princípio, pode ou não ser obrigação do Estado a depender de suas políticas públicas; 

outra, referente à situações que o Estado se comprometeu a deveria realizar e não o fez como 

é o caso, por exemplo, da saúde básica, sua estruturação e o rol de prestações nela disponíveis 

bem como o fornecimento de medicamentos previamente listados pelo SUS. 
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 Corroborando com o raciocínio André Luiz Fellet aponta que: “ao evitar a perda da vida de um paciente com 

foto, número de identidade e atestado médico nos autos, o julgador, em sua dificílima missão, pode contribuir 

para o decesso de um paciente anônimo. E será justo, quanto à virtual inércia do último em buscar a tutela 

jurisdicional, invocar o brocardo latino dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre os que dormem)?”. 

FELLET, André Luiz Fernandes. As normas de direitos fundamentais sociais e a implementação do direito à 

saúde pelo Poder Judiciário. In: Revista da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora. v.2, jan./dez, 

Belo Horizonte, 2012, p. 110. 
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O foco do presente estudo é exatamente esse segundo grupo de situações, sendo certo 

que as circunstâncias extremas não podem ser abandonadas, mas, frente à complexidade e 

peculiaridade dos inúmeros eventos possíveis, devem ser analisadas caso a caso sob o prisma 

da proporcionalidade, balanceando-se os elementos que estão em jogo: nível de agressão a 

igualdade, considerando o conflito entre o direito à saúde individual do demandante e o 

direito à saúde da coletividade; bem como o elemento da reserva do possível e a proximidade 

do pleito ao núcleo do mínimo existencial em saúde. 

Isso ocorre porque é praticamente impossível se chegar a um comando apriorístico de 

como lidar com tais problemas extremos, sendo certo que, caso seja adotado o critério da 

necessidade de evitar a morte, dor, ou sofrimento físico na definição do que pode ser exigível 

do Estado com relação ao direito em xeque, praticamente toda e qualquer prestação de saúde 

estaria enquadrada nesse critério, o que acarretaria, além de possíveis situações de afronta à 

igualdade, em um caótico quadro de insegurança jurídica e total desvirtuamento da essência 

do direito à saúde. 

Em que pese a situação ser complexa do ponto de vista humano, já que é 

extremamente delicado para um magistrado negar um pleito cujo objeto envolve o 

restabelecimento ou manutenção da vida do demandante (como no caso de um transplante ou 

medicamento de alto valor a ser comprado no exterior), o enxergar do problema deve, 

necessariamente, passar pelo exame da igualdade
252

 e principalmente da possível afronta à 

saúde do resto da população que se enquadre no mesmo problema, daquele que está em uma 

fila de espera por órgãos há anos, ou até mesmo, daquele cidadão que  depende de prestações 
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 Com relação a problemática da igualdade, Mariana Filchtiner Figueiredo posiciona-se no sentido de a 

concepção de igualdade ser diferente de universalidade e que esta última não apresenta, como corolário 

indispensável, a gratuidade das prestações materiais e, partindo dessa ideia, defende a adoção no Brasil de um 

sistema “tendencialmente gratuito” com a cobrança dos serviços de saúde de quem possua recursos e na justa 

medida da sua condição econômica, como possível alternativa à escassez de recursos financeiros e médicos. Para 

sustentar esse raciocínio, pondera a autora que “a fraternidade, oriunda da tríade francesa, implica uma nova 

concepção dos direitos sociais, em que não se atribuam a todos os cidadãos indistintamente, mas sim àqueles 

todos que deles necessitem e na medida dessa necessidade, uma vez que a abstração e a universalidade não se 

adaptam às distinções fáticas existentes dentro do próprio grupo de beneficiários dos direitos sociais. (...) Não 

corresponde à noção de paternalismo, porquanto as prestações materiais de auxílio devem ser conferidas somente 

aos necessitados e na medida dessas carências”. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à 

Saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 172. A 

proposta em questão, apesar de ter uma preocupação justa (emprestar mais igualdade no acesso ao direito à 

saúde e driblar a escassez de recursos), esbarra em uma questão lógica: a saúde, como se sabe, é aberta ao setor 

privado e, portanto, quem tem condições financeiras, muito provavelmente, frente ao quadro estrutural 

deficitário do SUS, buscará socorrer-se em planos de saúde privados, sendo difícil imaginar que alguém que 

possua condições financeiras venha a optar por um tratamento no SUS, pago, do que no setor privado. Some-se a 

isso, o fato de que tal situação poderia gerar distorções ainda maiores e mais desiguais frente a possibilidade de 

concretamente ser dada preferência a quem desembolsou alguma importância financeira do que quem não. 



118 

 

 

materiais inseridas em um mínimo existencial de saúde que o Estado não prestou, ou que já 

faleceu no triste aguardo destas.  

Conclui-se, portanto, que a melhor forma de analisar o problema percorre a seguinte 

linha de raciocínio: i. o Judiciário não somente pode como deve atuar em demandas 

envolvendo a concretização do direito à saúde toda vez que a omissão estatal ou, até mesmo, a 

ação insuficiente ou desvirtuada dos propósitos constitucionais e legais, gerem afronta ao 

direito em questão; ii. essa atuação, contudo, se realizada de forma ilimitada pode gerar 

anacrônicos efeitos colaterais que devem ser combatidos por potencialmente poderem afrontar 

o princípio da igualdade, da reserva do possível, da separação dos poderes e da segurança 

jurídica; iii. a melhor maneira de se evitar, ou pelo menos diminuir, tais efeitos indesejados 

passa por algumas medidas chaves, como: iii.1 a construção de um mínimo existencial para o 

direito em questão que não só legitima a atuação do Judiciário como também empresta maior 

segurança ao magistrado ao decidir
253

; iii.2 a consagração de parâmetros objetivos, que 

guardem harmonia com as políticas públicas em andamento, para a fundamentação das 

decisões ; e iii.3 a preferência por demandas coletivas cujo raio de abrangência dos seus 

efeitos terá o condão de suprimir ou diminuir situações de desigualdade
254

. 
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 Interessante notar que a exata e segura noção dos limites de sua atuação propicia ao magistrado não só mais 

segurança ao julgar, mas também, uma tranquilidade apta a retirar a carga de responsabilidade inevitavelmente 

existente quando da análise dos citados casos extremos. Explica-se: sem parâmetros, o juiz ao ser provocado a 

decidir, muitas vezes, no seu íntimo, entende que a concessão do pleito é transbordante à sua esfera de 

atribuições, contudo, o concede, pela pressão psicológica e humanista do caso a qual incute na mente do 

magistrado o receio de, por exemplo, estar sentenciando a morte do demandante, quando o podia evitar (ainda 

que admitisse extrapolar suas funções). Em existindo um parâmetro apriorístico que já elimine de pronto ou 

sustente, objetivamente, o não acolhimento do pleito, o magistrado se sentirá menos responsável pelas possíveis 

consequências da negativa do pedido. 
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 Sobre a questão da preferência da defesa do direito à saúde pela via coletiva, Ingo Sarlet faz uma importante 

ressalva ao perfilhar que: “se é possível afirmar a correção do entendimento de que a tutela coletiva 

(especialmente em nível preventivo) deva assumir caráter preferencial, já que possui a incensurável virtude de 

minimizar uma série de efeitos colaterais mais problemáticos da tutela jurisdicional individual na esfera dos 

direitos a prestações sociais, também é certo que a eliminação da possibilidade de demandas individuais poderá, 

por si só, representar uma violação de direitos fundamentais, notadamente quando em causa o direito a uma vida 

digna e quando não assegurado o patamar suficiente de proteção social. (...) Da mesma forma, se as objeções em 

relação à tutela judicial individual não podem ter o condão de afastar tal via de efetivação dos direitos sociais 

tabém é certo que é preciso empreender ajustes e minimizar os efeitos negativos da litigância individual, seja 

mediante um controle mais rigoroso no que diz com a necessidade da prestação pleiteada, seja no respeitante a 

outros aspectos, parte dos quais referidos como possibilidades aptas a propiciar maior racionalidade e eficácia no 

plano das estratégias de efetivação dos direitos sociais em geral e o direito à saúde em particular”. SARLET, 

Ingo Wolfgang. A titularidade Simultaneamente Individual e Transindividual dos Direitos Sociais Analisada à 

Luz do Exemplo do Direito à Proteção e Promoção da Saúde. In: NOBRE, Milton Augusto de Brito; SILVA, 

Ricardo Augusto Dias. O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 

143-144. 
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5.2 PARÂMETROS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MÍNIMO EXISTENCIAL 

RELATIVO AO DIREITO À SAÚDE. 

Quando estudado o embate entre mínimo existencial e reserva do possível ficou 

assentado que o mínimo existencial englobaria um espectro de prestações as quais o Estado 

não poderia se furtar de disponibilizar aos cidadãos sob pena de afronta aos valores 

constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana, concluindo-se, assim, que o argumento 

da reserva do possível, nesses casos, não poderia ser, sequer, trazido à discussão já que o 

núcleo de condições materiais formadoras desse mínimo existencial se impõe como regra, 

mantendo-se a natureza de princípio apenas para além desse núcleo. 

Na mesma linha, abraçou-se a tese encampada por Ana Paula de Barcellos de que esse 

mínimo existencial, cujo substrato adviria diretamente da Constituição, seria formado pelo 

acesso à justiça, como elemento instrumental, e de três elementos materiais: a saúde básica, a 

educação básica e a assistência aos desamparados.  

A presente pesquisa, contudo, busca avançar no tema de modo a incluir mais um 

elemento dentre os que estariam incluídos no mínimo
255

 em saúde arrolados pela referida 

autora (que relembrando, são: prestação de serviço de saneamento, o atendimento materno-

infantil, as ações de medicina preventiva e de prevenção epidemiológicas) e tendo em vista a 

ideia de que os mesmos não foram escolhidos de maneira aleatória, antes de compreender a 

abrangência de cada um deles, faz-se relevante explicar as razões apontadas para a seleção 

dos mesmos.  

Desta maneira, o raciocínio é o de que, inicialmente, o efeito isolado das normas 

atinentes ao direito em exame (especialmente o constante nos arts. 196 e 198 da CF) é o de 

que todas as pessoas devem ter acesso à totalidade de prestações de saúde disponíveis, aptas a 

promover, proteger ou recuperar as condições de saúde. Contudo, para além desse efeito 

isolado, teórico e ideal, outra questão é a análise sobre se tal efeito pode ser, na prática, 

integralmente exigido do Poder Público de modo que este, positivamente, atue na 

concretização da saúde
256

. 

Nesse ponto, quando o mencionado efeito ideal sai de um exame isolado e é 

confrontado com os demais subsistemas constitucionais (sobretudo, os campos ligados a 
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 Aqui, uma observação se faz relevante no intuito de evitar uma confusão terminológica: a saúde básica, como 

visto, é um elemento do mínimo existencial e há, dentro desse elemento, um núcleo, de eficácia positiva, que 

representa o conjunto de prestações de saúde exigíveis do Judiciário. A esse núcleo, parcela do direito à saúde 

incluída no conceito de mínimo existencial, é dado, na presente pesquisa, o tratamento de mínimo existencial em 

espécie relativo ao direito à saúde. De maneira mais direta, é como se a soma dos mínimos em espécie (da saúde, 

educação, assistência aos desamparados e acesso à justiça) formasse o mínimo existencial geral. 
256

 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 223. 



120 

 

 

separação dos poderes, a deliberação majoritária e a reserva orçamentária), por razões 

jurídicas e até mesmo fáticas, torna-se forçoso concluir que o atual panorama histórico da 

ordem constitucional pátria não é suficiente para assegurar eficácia jurídica positiva a toda 

extensão desse efeito ideal, mas somente dos marcos constitucionalmente priorizados para, a 

partir dos mesmos, alargar, de maneira progressiva, o efeito final mais abrangente de todas as 

prestações de saúde
257

. 

A seguinte passagem resume bem o pensamento de Ana Paula de Barcellos acima 

descrito
258

: 

 

O efeito isolado, portanto, pretendido pelos comandos em questão é, em 

primeiro lugar, que as pessoas tenham acesso a todas as prestações de saúde 

possíveis, e, prioritariamente, que esses quatro objetivos sejam realizados, a 

saber: que todas as localidades onde haja habitações disponham de serviços 

de saneamento básico; que todas as gestantes, mães e crianças tenham 

atendimento de saúde específico, pré e pós-natal; que todas as pessoas 

possam dispor de um acompanhamento médico preventivo e, por fim, que o 

Poder Público implemente ações gerais destinadas a evitar epidemias (Grifos 

acrescidos) 

 

Em suma, a proposta do mínimo existencial, que aqui se pretende ampliar, tem o 

processo de especificação de seus elementos calcado, primeiro, na ideia de priorização, 

aplicando-se a lógica de que: se a atual conjuntura do constitucionalismo pátrio não permite a 

máxima extensão do efeito ideal das normas que dispõem sobre a saúde que, pelo menos, 

onde a Constituição sinalizou com uma priorização, seja dada eficácia suficiente para 

respaldar uma cobrança de prestações em saúde diretamente do Poder Público. 

Segundo, tal proposta já admite em sua essência que essa priorização consubstancia-se 

no passo inicial do processo de construção do mínimo existencial, o qual poderá e deverá ser 

ampliado progressiva e tendencialmente ao efeito ideal de que todas as pessoas tenham acesso 

a totalidade de prestações de saúde disponíveis. 

A conclusão é a seguinte: partindo do binômio (prioridade + ampliação progressiva) 

podem ser extraídas, diretamente do texto constitucional, certas prestações relacionadas ao 

direito à saúde, de que todos necessitam, as quais trabalham como autênticas regras e cuja não 

realização importará em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana no esquema 

“tudo ou nada”, respaldando a exigência judicial da prestação equivalente. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 224. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 225. 
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Desta maneira, concretizando um pouco mais tais prioridades, a autora aponta que
259

 o 

atendimento materno-infantil engloba o acompanhamento pré e pós natal da gestante e da 

criança e tem por escopo a prevenção ou tratamento de doenças que possam afetar a saúde 

materna ou da criança abrangendo, também, um parto saudável; as ações de medicina 

preventiva abrangem um conjunto amplo de ações que, incluindo a prevenção epidemiológica, 

envolvem não só o tratamento de epidemias, mas também, formas específicas de prevenção 

como a aplicação de vacinas, pulverização de substâncias para o combate de transmissores de 

moléstias (como a dengue), dentre outras
260

; e o saneamento consiste em uma das medidas de 

saúde básica mais relevantes atualmente e é considerado pela OMS como a medida prioritária 

em termos de saúde pública mundial, já que cerca de 80% das doenças decorrem da má 

qualidade da água utilizada ou falta de esgotamento adequado. 

A partir das balizas postas, o presente trabalho busca aperfeiçoar a noção de mínimo 

existencial construída pela autora de modo a incluir, dentre os elementos que o compõem, 

mais um componente o qual funcionará, concomitantemente, tanto como um elemento basilar 

desse mínimo existencial, quanto como interface de abertura que garantirá sua almejada 

ampliação progressiva. 

Sendo mais claro e indo direto ao ponto, defende-se a inserção do respeito à previsão 

de infraestrutura mínima a ser disponibilizada para as ações e serviços compromissados pelo 

Poder Público (que engloba a construção de hospitais minimamente estruturados, a formação 

de pessoal qualificado e a disponibilização suficiente de material e equipamentos para a 

realização do que o Poder Público se propõe a oferecer) no rol já referenciado dos 

componentes do mínimo existencial em saúde, como um elemento instrumental desse 

mínimo. 

O raciocínio é o de que, sem tal elemento instrumental, tanto as referidas prestações 

inclusas no mínimo, quanto as ações e serviços de saúde constantes das políticas públicas em 

andamento não se materializam, já que tal elemento instrumental consiste em verdadeiro 

pressuposto fático e lógico para a realização das ações de saúde que compõem o referido 

mínimo. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: O princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 329-335. 
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 Nesse ponto específico, a autora, denotando a dificuldade de se delimitar a abrangência de tais ações, sugere a 

utilização, pelo Judiciário, do elenco das condições mínimas obrigatórias para os planos de saúde privados (art. 

12 da Lei n° 9.653/98) como parâmetro apto a auxiliar a decisão sobre estar determinado pleito incluso dentro 

desse conjunto de ações preventivas. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos Princípios 

Constitucionais: O princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 3° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 330-

331. 
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Se o raciocínio para a construção do mínimo existencial em saúde proposto pela 

referida autora partiu da prevalência do binômio (prioridade + ampliação progressiva), 

propõe-se o acréscimo do parâmetro da coerência lógica para defender que a estruturação 

mínima do SUS, essencial para a consecução dos seus fins e consequente execução das ações 

e serviços de saúde compromissados pelo Poder Público, é parte integrante basilar do mínimo 

existencial de saúde, não podendo ser toleradas situações de omissão estatal nesse ponto 

básico.  

O fundamento para tal inclusão nasce da ideia de que se a própria CF de 1988 

claramente delimita que a garantia do direito à saúde se materializa a partir de políticas que 

visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (art. 196 da CF), ações e serviços estes qualificados como de relevância pública e 

cuja execução é responsabilidade estatal (art. 197 da CF), seria ilógico e incoerente imaginar a 

realização do direito à saúde, e especialmente do seu mínimo existencial, sem uma mínima 

estruturação necessária. 

A partir da noção acima, portanto, deve ser incluído como elemento fundamental do 

mínimo existencial específico do direito à saúde a existência eficiente e regular de 

infraestrutura minimamente suficiente no âmbito das políticas públicas do SUS de modo a se 

respeitar a coerência dos artigos 196, 197 e 198 da CF e o compromisso constitucional com 

esse importante direito fundamental. 

A omissão estatal em disponibilizar a mínima infraestrutura necessária para a 

execução das ações e serviços de saúde que se propõe a realizar, seja pelas priorizações 

constitucionais ou pelas políticas públicas idealizadas e em andamento, apresenta-se, portanto, 

como o ponto nevrálgico da celeuma com relação a falta de efetividade do direito à saúde, 

visto que o oferecimento desse mínimo aparato é o ponto de partida imprescindível para a 

fruição desse direito social pelos cidadãos. 

Explicando melhor: imagine-se, por exemplo, o direito à educação, cujo mínimo 

existencial é mais facilmente delimitado na Constituição
261

. Não faz sentido especificar quais 

prestações estão incluídas em tal mínimo sem observar que alguns instrumentos são condições 

imprescindíveis para a própria existência das respectivas prestações. Nesse contexto, 

questiona-se: do que adianta a Constituição (art. 208, §1°) dispor que o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, se não forem construídas escolas? Se não 
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Enquanto que com relação à saúde é somente na legislação infraconstitucional (art. 2° §1° da Lei do SUS) que 

será encontrado o comando normativo que especifica, ainda que de maneira geral, qual o dever estatal quanto a 

esse direito; no que se refere à educação, o próprio texto constitucional delimita tal dever no art. 208 facilitando 

a construção do mínimo existencial específico para o direito à educação. 
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forem contratados professores capacitados? Se não for disponibilizado o aporte necessário 

para a fruição desse direito (quadro, giz, computadores, material didático, transporte, por 

exemplo)? 

A resposta, em que pese parecer óbvia, circunda sobre uma das grandes problemáticas 

do direito em questão, que é a falta de uma primária estruturação para sua concretização. Os 

instrumentos citados são, desta maneira, elementares para a construção e maximização do 

mínimo para a educação. 

Aplicando o raciocínio acima para o direito à saúde, a situação não é muito diferente. 

Do que adianta interpretar a Constituição de modo a incluir o atendimento materno-infantil, 

que engloba o acompanhamento pré e pós-natal da gestante e da criança, como prestação 

ínsita ao mínimo existencial em saúde, se não existirem maternidades públicas minimamente 

estruturadas, com profissionais especializados bem como equipamentos e medicamentos 

imprescindíveis para tal
262

? 

A outra conclusão não se pode chegar: é inócuo se falar em mínimo existencial se o 

primeiro passo nem sequer foi dado de maneira eficiente. Desta maneira, pode-se afirmar ser 

verdadeira conditio sine qua non e elemento fundamental de um mínimo existencial do direito 

à saúde a prévia existência de infraestrutura básica apta a disponibilizar, de maneira eficiente, 

para uma determinada localidade tanto as prestações fundamentais incluídas em tal mínimo 

como as objetivamente previstas e compromissadas nas políticas públicas em andamento, 

tudo isso, de maneira igualitária e eficaz
263

. 

Assim, a mora do Poder Público em disponibilizar o aparato fático suficiente para a 

fruição do mínimo relativo ao direito à saúde, mais do que qualquer outra forma de agressão a 

tal direito, consiste em flagrante aviltamento a dignidade da pessoa humana, vez que a 

omissão em questão tem o condão de cortar a raiz do núcleo que foi compromissado 

constitucionalmente. 
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Veja-se, por exemplo, o teor das seguintes matérias jornalistas as quais demonstram clara afronta ao mínimo 

existencial do direito à saúde, afronta esta cristalizada em grave omissão do Poder Público que não pode ser 

tolerada, devendo ser corrigida pelo Poder judiciário: http://www.riograndedonorte.net/2012/09/14/unico-

hospital-municipal-de-natal-fecha-portas-e-nao-admite-pacientes/ e  

http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=falta-de-maternidades-gera-caos-na-saude-publica-no-rn-

04024D193272E4A10326 . Acessado em 14/06/2013. 
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 É importante deixar clara a abrangência desse elemento instrumental do mínimo existencial específico para a 

saúde. Veja só, o raciocínio não é o de que o Estado deve ter sempre a infraestrutura necessária para 

invariavelmente atender toda a população de determinada região. Na verdade, a ideia é a de que, quando as 

políticas públicas em saúde são elaboradas, as mesmas apontam critérios de aferição de sua eficiência que se 

baseiam em estimativas acerca do que minimamente deve ser realizado para que a política seja eficientemente 

apta a atingir seus objetivos. É exatamente esse conjunto mínimo estimado (por exemplo: quantidade „x‟ de 

leitos a cada tantos „y‟ habitantes) que inclui-se no mínimo instrumental. 

http://www.riograndedonorte.net/2012/09/14/unico-hospital-municipal-de-natal-fecha-portas-e-nao-admite-pacientes/
http://www.riograndedonorte.net/2012/09/14/unico-hospital-municipal-de-natal-fecha-portas-e-nao-admite-pacientes/
http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=falta-de-maternidades-gera-caos-na-saude-publica-no-rn-04024D193272E4A10326
http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=falta-de-maternidades-gera-caos-na-saude-publica-no-rn-04024D193272E4A10326
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Contudo, alguns esclarecimentos são importantes para se entender melhor a 

abrangência dessa proposta de inclusão de uma eficiente mínima estruturação como integrante 

do mínimo existencial do direito à saúde. Como foi dito anteriormente, tal componente 

funciona não só como item basilar desse mínimo existencial, mas também, como interface de 

abertura apta a possibilitar a progressiva ampliação desse mínimo e a percepção desse caráter 

dual exige a compreensão de algumas premissas.  

Como visto, a ideia de mínimo existencial do direito à saúde propugnada por Ana 

Paula de Barcellos (que aqui se tenta aperfeiçoar) fundamentou-se na identificação dos pontos 

prioritários constitucionalmente traçados para esse direito para daí concluir que os serviço de 

saneamento, atendimento materno-infantil, ações de medicina preventiva e de prevenção 

epidemiológicas formariam um espectro de prestações as quais o Estado não pode se negar a 

prestar e que o argumento da reserva do possível não pode sequer ser levantado já que tal 

mínimo funciona como regra e não pode ser ponderado com outros aspectos (especialmente 

os de cunho orçamentário). 

Pois bem: da mesma maneira, o efeito principal da inclusão desse elemento 

instrumental aqui defendida é exatamente a impossibilidade de poder ser levada em 

consideração a alegação estatal da reserva do possível já que, como incluso no mínimo 

existencial, tal elemento funciona como regra que deve ser cumprida pelo Estado. Contudo, 

existe um aspecto primordial na investigação desse elemento que é a necessidade de se dividir 

o mesmo em dois grupos: i. infraestrutura necessária à concretização dos demais elementos 

materiais do mínimo existencial; e ii. infraestrutura necessária para a concretização de ações e 

serviços de saúde não ligados diretamente às prioridades constitucionais, mas ínsitas às 

políticas públicas compromissadas no âmbito do SUS. 

Nesse ponto, a atenção precisa ser redobrada e a utilização de exemplos facilita a 

elucidação da proposição. Imagine-se que uma mulher grávida procure um posto de saúde 

para fazer seu acompanhamento pré-natal e chegando ao local não lhe seja oportunizado 

atendimento, sendo informado que não existe nem mesmo previsão para a mesma ser atendida 

já que faltam médicos, pessoal de apoio e equipamentos básicos para a realização dos 

procedimentos necessários.  

Se vislumbra, em tal situação, que a garantia deste elemento material (atendimento 

materno-infantil) do mínimo existencial em saúde não se concretizou primordialmente pela 

inexistência de um dever básico do Estado, que é exatamente a disponibilização do elemento 

instrumental do mínimo existencial. Nesse caso, o Judiciário, constatando tal omissão, deve 

condenar o Poder Público a realizar os procedimentos necessários, nem que para isso o 
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mesmo tenha que utilizar, aos seus custos, instituições privadas equivalentes na região até que 

o problema seja solucionado com a devida disponibilização, na referida área, da mínima 

estrutura projetada pelo Estado para abranger a população da localidade em questão. 

Noutro pórtico, caso seja alcançada empiricamente a comprovação da recalcitrância do 

Poder Público em cumprir o elemento instrumental do mínimo em saúde
264

 poderá o 

Ministério Público, pela via coletiva, pleitear judicialmente que essa falha seja suprida a partir 

da seguinte alternativa: a determinação da inclusão obrigatória das despesas necessárias a 

cumprir esse mínimo instrumental no orçamento seguinte bem como, até ser suprida tal 

omissão física-estruturante, a imposição do dever estatal em alcançar o mínimo instrumental 

da maneira que o mesmo encontrar, como por exemplo, a partir da formação de convênios
265

 

com hospitais privados equivalentes que, pagos pelo Poder Público, disponibilizarão o aparato 

suficiente para se alcançar o mínimo em infraestrutura previamente estimado. 

Ocorre que, pelo fato de a situação acima explicitada envolver uma prestação 

prioritária e inclusa materialmente no mínimo existencial específico do direito à saúde, o 

raciocínio para a solução deste problema deve ser estratificado da seguinte maneira: as 

prestações inclusas no mínimo existencial (material) do direito à saúde são prioridades 

constitucionais que devem ser prestadas sempre pelo Estado como autênticos direitos dos 

cidadãos e, portanto, o cumprimento do elemento instrumental (disponibilização de 

infraestrutura mínima para a realização das ações e serviços tanto incluídas nas políticas 

públicas como no mínimo existencial material em saúde), por si só, não seria suficiente para 

afastar a obrigação estatal de prestar tal ação ou serviço da maneira que fosse possível. 

Desta forma, ainda que, no exemplo apontado, o Estado estivesse quite com a mínima 

infraestrutura compromissada para a prestação em questão, ou seja, que existissem médicos, 

leitos e equipamentos em número que respeite o mínimo pactuado para o atendimento 

materno-infantil e, ainda assim, tal atendimento não fosse prestado (pelo motivo que seja: 

superlotação imprevista, desídia dos profissionais contratados, equipamentos danificados e 

ainda não repostos, por exemplo), em que pese o elemento instrumental ter sido cumprido, a 

não garantia prática do elemento material em questão, por si só, é suficiente para respaldar a 

determinação da obrigação estatal em cumprir com o atendimento. 
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Seja pela própria fiscalização do cumprimento dos parâmetros e metas pré-estabelecidas nas políticas que 

norteiam as ações e serviços a serem prestados, seja pela constatação de grande número de condenações 

individuais que atestem tal omissão estatal. 
265

 A Lei do SUS dispõe que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços 

ofertados pela iniciativa privada” (art. 24, caput) e que “a participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público” (art. 24, 

parágrafo único). 
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Diferente, contudo, é a situação de um cidadão se dirigir a um posto de saúde visando 

ao tratamento de doenças ou cuidados com atenção básica, em princípio, externos ao mínimo 

existencial em saúde, mas, inclusos nas políticas públicas em andamento – autênticos 

compromissos firmados pelo Poder Público em fazer cumprir o direito à saúde previsto na CF 

e no arcabouço legislativo infraconstitucional.  

Nessas situações, em caso de ser impossibilitado o referido atendimento, no 

enfrentamento judicial da questão, o magistrado deve inicialmente investigar se o mínimo em 

infraestrutura previsto para a realização da política pública em andamento está sendo 

efetivamente cumprido de maneira eficiente e regular e a partir da conclusão dessa 

perquirição dois caminhos podem ser trilhados. 

Caso identificado o desrespeito a esse mínimo estrutural, haverá uma consequente 

afronta ao mínimo existencial em saúde e nesse caso o Estado não poderá alegar o postulado 

da reserva do possível. Isso acontece, pois, como visto, por um critério de coerência lógica, 

em que pese o Estado não ser um garantidor universal de saúde pública, quando o mesmo se 

propõe a cumprir determinada política pública em saúde, tal política nasce a partir de uma 

instrumentalização que elenca obrigações estruturais mínimas para o cumprimento eficiente 

do que o Estado está se comprometendo a disponibilizar para o cidadão. 

Daí ser coerente concluir que a omissão estatal em propiciar sequer esse mínimo, além 

de comprometer a própria concretude da política pública em si e evidenciar o desvirtuamento 

das verbas previstas para a consecução dos seus fins, termina por gerar falsas expectativas 

para os cidadãos, instaurando um quadro de frustração apto a ser enquadrado como autêntica 

afronta ao mínimo existencial em saúde pela falha em seu elemento instrumental. 

Nesse caso, defende-se que o Judiciário, diante de uma demanda individual, poderá: i. 

reconhecer a afronta ao aspecto instrumental do mínimo existencial, alertando para o fato de 

que não é cabível a alegação da reserva do possível quanto a essa grave falha, já que quando 

se idealizou a política em questão previu-se orçamento para o aparelhamento mínimo 

suficiente para sua concretização; ii. assentar que, frente a esta grave falha, surge uma espécie 

de presunção em favor do demandante, o qual deverá ter seu pleito concedido; e iii. alertar 

que é dever do Estado corrigir tal omissão quanto a essa estruturação mínima, advertindo que 

enquanto não for feita tal correção, o direito da saúde da coletividade da região em questão 

estará sendo afrontado. 

Por outro lado, caso constatado que o Estado encontra-se quite com os padrões 

mínimos estruturais previstos para a execução da política pública que se propôs, o magistrado 

deverá considerar os possíveis argumentos levantados em juízo e, aplicando a técnica da 
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ponderação, irá analisar os aspectos inerentes, sobretudo, à isonomia, razoabilidade do pedido 

e reserva do possível, para emitir sua decisão. 

Ainda no mesmo exemplo (pleito de uma prestação fora do mínimo existencial da 

saúde, mas inserido em uma política pública do governo em andamento), faz-se relevante 

analisar os desdobramentos no caso das demandas coletivas. 

Nesse ponto, defende-se que, sobretudo o Ministério Público e as respectivas 

associações, devem fiscalizar se os serviços disponibilizados para a população de determinada 

localidade estão sendo oferecidos de forma perene e na quantidade e qualidade consentâneas 

com o previsto nas políticas públicas que o os projetaram, fiscalização esta, portanto, que 

passa inevitavelmente pela perquirição acerca da proporcionalidade entre a demanda estimada 

da população por saúde e a infraestrutura mínima necessária para a execução das políticas 

públicas compromissadas. 

Sendo constatada qualquer disparidade entre a realidade fática e os pilares mínimos 

firmados em tais políticas, poderá ser pleiteada coletivamente a correção de tal distorção a 

partir da solução apresentada anteriormente
266

 como forma de ser garantido o elemento 

instrumental do mínimo existencial da saúde. 

Finalmente, uma última hipótese seria o caso de um cidadão pleitear uma prestação de 

saúde não inclusa no mínimo existencial nem mesmo constante nas políticas públicas em 

vigor no país, como são, por exemplo, os casos extremos de doenças raras em que se pleiteia a 

concessão de medicamentos, de alto custo, importados e ainda não constantes nas listas do 

SUS.  

Em tais casos, defende-se que, em princípio, deve ser afastada a possibilidade de 

intervenção judicial, sendo certo, contudo, que a depender das circunstâncias do caso 

concreto, aplicando-se a ponderação entre os bens em conflito, possa ser alcançada, 

excepcionalmente, uma solução harmônica que garanta a saúde do indivíduo e ao mesmo 

tempo não comprometa as políticas públicas em andamento que visam resguardar a saúde do 

resto da população
267

. 
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 Relembrando, a determinação da inclusão obrigatória das despesas necessárias a cumprir esse mínimo 

instrumental no orçamento seguinte bem como, até ser suprida tal omissão física-estruturante, a imposição do 

dever estatal em alcançar o mínimo instrumental a partir da formação de convênios com hospitais privados 

equivalentes e pagos pelo Poder Público. 
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 Na mesma linha de pensamento, no julgamento da Apelação Cível n.º 408480 realizado pela 8° Turma 

Especializada do TRF 2° Região, relatoria do Des. Marcelo Pereira (DJU de 11/08/08, p. 176), assentou-se que: 

“a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim 

denominado „mínimo existencial‟ e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes 

constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado”. 
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Nessas situações extremas, em que pese a dificuldade do magistrado – já abordada – 

em lidar com a carga de responsabilidade humanitária que sua decisão pode representar, é 

certo que o exame de proporcionalidade a ser empregado não deve ser calcado na 

interpretação automática de saúde como sinônimo de direito à vida, visto que tal estratégia 

não só tem o condão de comprometer o próprio funcionamento da rede do SUS como também 

acaba tendendo para o posicionamento do Estado como um garantidor universal e esvaziando 

a problemática. 

Desta forma, deve o magistrado empreender a difícil tarefa de levantar os olhos para a 

saúde como um todo, considerando os reflexos que essa decisão poderá acarretar para a saúde 

e dignidade do resto da população.  O enfretamento da situação deve, portanto, se preocupar 

com a macro-justiça levando em consideração a possibilidade de o Estado poder 

eventualmente incluir tal demanda em suas políticas públicas e poder proporcioná-la 

igualmente a todos que se encontrem naquela situação sem que reste comprometida a garantia 

de proteção da saúde das demais pessoas – isso tudo visando a afastar os efeitos colaterais 

possíveis já anteriormente tratados
268

. 

A partir das situações assentadas, vislumbra-se que a inclusão do denominado 

elemento instrumental (respeito à previsão de aparato de infraestrutura mínimo a ser 

disponibilizado para as ações e serviços compromissados) no mínimo existencial do direito à 

saúde, se por um lado não soluciona definitivamente a problemática da efetividade do direito 

à saúde, por outro, consiste em importante mecanismo para o avanço da concretização desse 

direito visto que atua diretamente na raiz do principal problema da saúde pública no país que 

é exatamente as péssimas condições de infraestrutura básica, condições estas que, conforme 

se verá adiante, na maioria das vezes, refletem uma realidade totalmente dissonante da 

projetada e compromissada nas políticas públicas. 

É exatamente na noção acima aclarada que reside a outra faceta desse elemento 

instrumental como espécie de portal de abertura que proporcionará a almejada ampliação 

progressiva desse mínimo. Isso porque o cumprimento desse elemento instrumental é calcado 
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 Corroborando com esse raciocínio, nas decisões mais recentes sobre direito à saúde no STF (SL 228, STA 

238, 268 e 277), todas de lavra do Ministro Gilmar Mendes, caminhou-se no sentido de que a garantia judicial da 

prestação individual de saúde, prima facie, estaria condicionada ao não comprometimento do funcionamento do 

SUS, não havendo interferência indevida quando a ordem judicial termina por deferir prestação de saúde já 

prevista no SUS. Por outro lado, quando o pedido estivesse fora das políticas públicas seria possível ponderar o 

objeto do pedido com a capacidade do SUS de arcar com as despesas da parte, mas também com as despesas de 

todos os outros cidadão que se encontrem em situação idêntica. WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de 

recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência do STF. In: SARLET, Ingo Wolfgang e 

TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos Fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, 358. 
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por um dinamismo que garante a elasticidade do mínimo existencial do direito à saúde, já que 

pontualmente novas prestações em saúde podem acabar se revestindo da proteção dada às 

prestações materiais prioritárias incluídas no mínimo em saúde antes elencados. 

Explicando melhor, já foi visto que toda vez que o Judiciário, enfrentando uma 

situação em que se exige uma prestação fora do mínimo existencial em saúde, porém, inclusa 

em uma política pública, acabar constatando o descumprimento do mínimo de infraestrutura 

previsto para a realização da referida política, nascerá uma presunção em favor cidadão no 

sentido de ter a prestação daquela política realizada, não sendo possível o Estado alegar 

reserva do possível nesses casos. 

Pois bem: infere-se desse raciocínio que, a partir da necessidade de se respeitar esse 

elemento instrumental, diversas prestações materiais poderão ser alcançadas judicialmente 

sem que se discuta reserva do possível frente à presunção que nasce em favor do cidadão de 

ter direito à prestação pleiteada já que o Estado não cumpre nem o que minimamente foi 

planejado e projetado quando da elaboração da política pública em questão. 

Desta maneira, em que pese não significar o automático acoplamento dessas novas e 

indefinidas prestações (variáveis conforme o caso concreto) ao grupo dos elementos materiais 

do mínimo existencial em saúde, o dever de corrigir o descumprimento do elemento 

instrumental tem o condão de conferir um tratamento de mínimo existencial a novas 

prestações, pelo menos de forma indireta, já que, na prática, a falha estatal nesse ponto 

funciona como uma espécie de confissão de sua ineficiência; daí se falar em dinamismo desse 

elemento instrumental apto a contribuir para uma ampliação progressiva do mínimo 

existencial material. 

Nesse sentido, além de elasticamente permitir uma ampliação indireta das prestações 

materiais tratadas como mínimo existencial em saúde, a sistemática acima funciona como 

importante ferramenta para a identificação das prioridades em saúde da população, já que o 

exame das diversas demandas judiciais na temática do direito à saúde poderá identificar onde 

exatamente o Estado mais falha com a população, podendo-se conferir, assim, uma roupagem 

de prioridade em saúde a novas prestações, não advinda diretamente da Constituição, mas da 

realidade fática. 

Do afirmado acima já se pode alcançar uma importante constatação, qual seja, a noção 

de que o manto da discricionariedade na implementação das políticas públicas não pode ser 

tido como uma máxima absoluta, já que quando tais políticas são elaboradas, o próprio Poder 

Público estratifica documentalmente o que minimamente deve ser disponibilizado e quais 

metas se incluem naquela política, sendo, assim, de suma importância o controle, fiscalização 
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e acompanhamento do fiel cumprimento dos compromissos sinalizados em tais políticas como 

forma de averiguar a eficiência das mesmas e o respeito à concretização prática do direito à 

saúde.  

Dito isto, é relevante se ter em mente que são situações completamente distintas a 

hipótese de intromissão judicial em políticas públicas, a partir da invasão do campo de 

discricionariedade que é ínsito ao Executivo com a imposição de modificações em tais 

políticas – ou até mesmo a ocorrência de implementação de políticas pelo próprio Judiciário –

; da hipótese de o Judiciário poder aferir se os compromissos mínimos firmados estão sendo 

cumpridos, especialmente relacionados à infraestrutura mínima pactuada, e, 

consequentemente, se os valores direcionados para tais fins estão sendo corretamente 

aplicados. 

Conclui-se que o escopo chave da inclusão desse elemento instrumental no mínimo 

existencial do direito à saúde é o de sugerir uma linha de orientação concreta que, 

funcionando como um critério valioso para o Judiciário, facilite o enfrentamento da 

problemática da falta de efetividade desse relevante direito social amenizando, assim, os 

possíveis efeitos colaterais (já tratados) marcantes em decisões que, preocupadas apenas com 

a micro-justiça do caso concreto, terminam por comprometer o direito à saúde quando 

pensado de maneira coletiva. 

Nesse sentido, em que pese à proposta acima delineada parecer complexa, é certo que 

sua viabilidade poderá ser alcançada a partir da consolidação de uma cultura calcada no 

conhecimento prévio das metas que são estimadas no âmbito da legislação do SUS e nesse 

contexto, conforme se verá melhor a seguir, é inequívoco que existem previsões que 

especificam a obrigação de se disponibilizar infraestrutura mínima a partir de parâmetros 

objetivos como, por exemplo, a quantidade mínima de médicos, leitos em hospitais, 

equipamentos etc. 

Importante reforçar, ainda, que as determinações judiciais que comprovadamente 

apontarem para a ineficiência e aplicação inconstitucional da verba destinada para a saúde 

pública, devem ser acompanhadas da consequente apuração e responsabilização das 

autoridades e gestores envolvidos em tais atos de negligência e afronta ao direito à saúde
269

.  

Concluindo, se, por um lado, admite-se que a concretização prática de tal medida é 

algo complexo, por outro, não há dúvida de que a mesma, além de funcionar como importante 
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 Corroborando com esse pensamento, o art. 52 da Lei do SUS leciona que “sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização 

de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei”. 
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instrumento no combate da ineficiência do direito à saúde, carrega em sua essência um 

importante efeito moralizador dirigido aos Poderes Executivo e Legislativo no sentido de que 

os mesmos corrijam as distorções geradas por suas ações (ou inações), evitando-se que os 

seguidos erros se tornem recorrentes.  

Para fechar a contribuição da presente pesquisa na construção do mínimo existencial 

em espécie para o direito à saúde não se pode avançar sem abordar o ponto central da 

argumentação levantada que é exatamente a existência de parâmetros para se aferir a 

eficiência das políticas públicas em saúde, especialmente o respeito ao mínimo estimado para 

a viabilização das mesmas. A identificação dos documentos que veiculam tais parâmetros é, 

portanto, o objeto do tópico que se segue. 

5.3 A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO ESTRUTURAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM SAÚDE COMO FORMA DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

RELATIVO A ESSE DIREITO. 

 

Conforme já adiantado no capítulo segundo, a proteção do direito à saúde no Brasil 

está assentada em diversos dispositivos da CF de 1988 bem como na regulamentação trazida 

tanto pela Lei Federal n.º 8.080/90 quanto pela Lei Federal 8.142/90, destacando-se, também, 

a recente Lei Complementar Federal n.º 141/2012. 

Todavia, tais normas, por serem gerais e abstratas, não constituem instrumentos hábeis 

a especificar tão detalhadamente como será estruturada a garantia do direito à saúde, uma vez 

que diversos fatores podem influenciar a forma com que essa garantia se procederá e, 

portanto, pela dinamicidade inerente a esse processo, são algumas normas de menor 

hierarquia que melhor apresentam as minúcias das políticas que buscarão efetivar tanto a 

legislação acima apontada como a própria Constituição. 

Desta maneira, há um caminho lógico a ser seguido e respeitado, o qual engloba 

diferentes níveis do raio de abrangência da proteção e garantia do direito à saúde. Veja-se: 

 

i. em primeiro lugar, a Carta Maior prevê:  

i.1 que o direito à saúde deverá ser garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 
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i.2 que cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 

regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, as quais 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema 

único; 

ii.         em segundo lugar, a Lei Federal n.º 8.080/90, dispõe, de maneira geral, sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, trazendo diretrizes e 

principais objetivos a serem seguidos pelo SUS; e 

ii. em terceiro lugar, a Lei Federal n.º 8.142/90 e a Lei Complementar Federal n.º 

141/2012 apresentam, respectivamente, disposições, de suma relevância, sobre 

a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências 

intergovernamentais de recursos na área de saúde, bem como sobre os critérios 

de rateio dos recursos para a saúde e normas de fiscalização, avaliação e 

controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. 

 

Esse terceiro momento trata de situações específicas (e não menos relevantes) cuja 

análise se dará mais a frente. Contudo, no que se refere aos dois primeiros, é certo que nasce 

do exame dos mesmos a difícil missão de se extrair, de maneira segura, os parâmetros que 

delimitam quais as prestações em saúde que se cristalizam, efetivamente, como dever do 

Poder Público.   

 A complexidade inerente a esse processo reside em dois aspectos já pincelados ao 

longo da presente pesquisa: a dificuldade prática de uma norma geral e abstrata apresentar 

nuances de uma situação que envolve inúmeras condicionantes e que necessita de alterações e 

adaptações com grande frequência; bem como, o fato de que a técnica legislativa utilizada na 

elaboração dos dispositivos ligados à saúde constantes nesses dois níveis (CF de 1988 e “Lei 

do SUS”) privilegia uma linha mais programática, abraçando-se em diretrizes e princípios, 

sem comprometer o Poder Público de maneira muito específica. Em suma, prestigiam-se fins 

a serem alcançados, mas não são dadas muitas pistas de como se chegar eficientemente aos 

mesmos. 

Partindo das premissas postas, defende-se o aprofundamento e maior divulgação do, 

por assim dizer, quarto nível de normas protetivas do direito à saúde, nível este que se inicia 

pelo conhecimento do quadro geral das políticas públicas em saúde abarcadas no âmbito do 

SUS e dos instrumentos legislativos, sobretudo decretos e portarias do Ministério da Saúde, 

que as norteiam. 
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Nesse contexto, a exata compreensão da organização e funcionamento do SUS é 

primordial para a delimitação desse nível, o que exige, primeiro, um maior detalhamento 

quanto algumas especificidades da denominada “Lei do SUS”. 

Segundo a Lei Federal n.º 8.080/90, o dever do Estado de garantir a saúde se 

materializa pela formulação e execução de políticas públicas e pelo estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços constantes em 

tais políticas, constituindo o que se chama de SUS, exatamente o conjunto dessas ações e 

serviços. 

Mais adiante, são elencados os objetivos e atribuições do SUS e, nesse momento, as 

“dicas” sobre o que pode ser exigido em saúde, apesar de ainda não tão claras, são mais 

palpáveis já que há previsão no sentido de encontrar-se no campo de atuação do SUS a 

execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador e de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Quanto a este último elemento algumas observações não podem deixar de serem 

feitas. Nesse contexto, é imperioso ressaltar que recente e importante alteração na Lei do 

SUS, instituída pela Lei Federal n.º 12.401/2011 veio a incluir o capítulo VIII (Da assistência 

terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde), que especifica a abrangência do termo 

assistência terapêutica e arrola parâmetros para os casos de concessão de medicamentos
270

. 

Nesse ponto resta esclarecido pela própria “Lei do SUS” (art. 19-M) que a assistência 

terapêutica integral abrange a disponibilização de medicamentos e produtos de interesse para 

a saúde e a oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e 

hospitalar mas, tudo isso, conforme as diretrizes previamente definidas em protocolos clínicos 

e tabelas elaboradas no âmbito do SUS
271

. 
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 Sobre a questão da disponibilização de medicamentos por parte do Estado merece destaque a pesquisa 

desenvolvida por Paul Hunt e Rajat Khosla que encara o acesso a medicamentos como um autêntico direito 
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 Neste ponto, depreende-se da leitura dos arts 19-N, 19-O e 19-P que os protocolos clínicos (documento que 

estabelece critérios para o diagnóstico de doenças, o tratamento, medicamento, posologia e mecanismo de 
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responsabilidade pelo fornecimento pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. 
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Avançou-se, ainda, na solução referente à celeuma quanto a dificuldade de se 

estabelecer a responsabilidade financeira do fornecimento de tais medicamentos, produtos 

para a saúde ou procedimentos, ao passo que no art. 19-U esclareceu-se que tal 

responsabilidade será pactuada no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite que envolve os 

gestores dos três níveis federativos, o que denota a importância da ampla publicidade e 

conhecimento dos atos dessa comissão. 

Desta maneira, constata-se que a recente alteração legislativa significou um importante 

passo para a solução da problemática enfrentada nas demandas judiciais em que se pleiteia 

medicamentos, já que há um maior esclarecimento, em lei, de parâmetros a serem seguidos 

pelo magistrado na busca pela solução dos referidos casos tanto com relação a 

responsabilidade de cada ente, quanto aos medicamentos que especificamente podem ser 

pleiteados judicialmente. 

Fechando este parêntese quanto aos medicamentos e seguindo na perquirição dos 

destaques da Lei do SUS que auxiliam na delimitação das obrigações estatais em saúde, tem-

se que no capítulo referente aos princípios do SUS, elencados no art. 7°, surgem as 

importantes noções de universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência 

e de integralidade, compreendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema, noções estas que funcionam como norte na elaboração das políticas 

específicas em saúde pública. 

Mais a frente, no rol das competências da direção nacional e estadual do SUS (art. 16, 

XI e art. 17, IX), identifica-se a importante atribuição de serem especificados os serviços 

estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de 

assistência à saúde, além do dever da direção municipal de dar execução à política de insumos 

e equipamentos para a saúde, deixando claro, o teor de tais disposições, que ao próprio SUS 

cabe a tarefa de especificar certos padrões e metas a serem atingidas, as quais servirão para 

atestar a viabilidade e eficiência das políticas que vierem a ser executadas. 

Finalmente, no capítulo referente ao planejamento e orçamento do SUS é destacado 

(arts. 36 e 37) que os planos de saúde constituem os instrumentos-base das atividades e 

programações de cada nível de direção do SUS, com financiamento previsto na respectiva 

proposta orçamentária, devendo as ações neles previstas passar necessariamente pelo crivo 

órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos. 
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Da análise da Lei do SUS, portanto, se conclui que, em que pese a referida lei ser clara 

em apresentar um dever estatal para com a saúde, este não se encontra perfeitamente 

delimitado já que as ações e serviços em saúde a serem prestadas pelo Poder Público, em sua 

maioria, irão depender de documentos que especifiquem o planejamento da saúde que está em 

andamento e quais ações e serviços estão abrangidas em tal plano. 

Nesse ponto, importantíssimo passo foi dado com a promulgação do Decreto n.º 

7.508/11 que, regulamentando a Lei do SUS, trouxe contribuições chaves sobre a organização 

do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa na 

matéria. É exatamente a análise desse importante instrumento que se fará a seguir.  

 

5.3.1 A contribuição do Decreto n.º 7.508/11 para a identificação das obrigações mínimas 

em saúde a serem prestadas pelo Poder Público. 

 

Com vistas a fazer valer a necessidade de regionalização e hierarquização da rede de 

serviços de saúde previstos na Lei do SUS, o decreto em exame apresenta importantes 

disposições que devem ser familiares ao dia a dia da sociedade (especialmente dos 

representantes dos usuários nos Conselhos de Saúde), do Poder Judiciário e dos entes de 

fiscalização (sobretudo, o Ministério Público e os Tribunais de Contas). 

Da análise dos diversos conceitos encontrados no aludido decreto, depreende-se que a 

lógica estrutural do SUS incentiva a formação de regiões de saúde (espaços geográficos 

contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes
272

) como forma de melhor 

organizar o planejamento das ações e serviços disponibilizados. 

Nesse contexto, surgem dois instrumentos que são de essencial valia: o Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde e o Mapa de Saúde
273

. 

O primeiro consiste no acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com 

a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 

hierarquizada, apresentando importantes parâmetros aos quais deve ser dada ampla 

publicidade e que poderão ser analisados pelo Judiciário no enfretamento de pleitos ligados ao 

direito à saúde, quais sejam: a definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 

critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma 

                                                 
272

 Art. 2°, I, do Decreto n.º 7.508/11. 
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 Art. 2°, II e V, do Decreto n.º 7.508/11. 
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de controle e fiscalização de sua execução bem como outros elementos necessários à 

implementação do acordado. 

Ou seja, sempre que existir ações integradas entre esferas de governo, característica 

que é a própria tônica da estruturação do SUS, existirá um instrumento que estabelecerá 

relevantes parâmetros aptos a aferir a eficiência do cumprimento do acordado, sendo 

imprescindível, desta maneira, a disponibilização de tal documento nas análises judiciais que 

envolvam pleitos relativos a ações e serviços de saúde. 

O Mapa de Saúde, por sua vez, consiste na descrição geográfica da distribuição de 

recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS que considera a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos 

indicadores de saúde do sistema, consolidando-se, também, como outro importante 

instrumento a ser considerado no exame da eficiência das políticas públicas em andamento já 

que contribuem para o estabelecimento de metas de saúde
274

. 

Assentados tais conceitos, de se destacar, novamente, o relevante papel da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), que dispõe sobre as diretrizes gerais das regiões de saúde, as 

quais compreendem as redes de atenção à saúde (conjunto de ações e serviços de saúde 

articulados em níveis de complexidade crescente) e servem de referência para as 

transferências de recursos entre os entes federativos. 

Sobre as regiões de saúde, o referido decreto assevera que as mesmas deverão conter, 

no mínimo, ações e serviços de atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde
275

. Ainda, 

fica asseverado que as redes de atenção à saúde que estão compreendidas nestas regiões 

deverão ter definidas em seu âmbito, pelos entes federativos que a englobam, parâmetros 

importantes como: os limites geográficos, a população usuária das ações e serviços, o rol das 

ações que serão ofertadas e as respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e 

escala para a conformação dos serviços. 

Pode-se observar que tais indicadores são de suma relevância para a aferição judicial 

do enquadramento de determinada ação ou serviço como constante em determinada política 

pública visto que, munido dos documentos que formalizam as regiões de saúde e as 

respectivas redes de atenção à saúde, o magistrado poderá identificar se os requisitos mínimos 

a serem instituídos estão sendo cumpridos bem como se o rol de ações está sendo 
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 Art. 5° do Decreto n.º 7.508/11. 
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disponibilizados respeitando os critérios de acessibilidade e escala da projeção de tais 

serviços. 

Mais adiante, é ressaltada a importância de ser assegurado aos usuários um acesso que 

seja universal, igualitário e ordenado às ações e serviços do SUS impondo-se aos entes 

federativos o dever de garantir a transparência, integralidade e equidade no acesso, o qual 

deverá ser monitorado, bem como de orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

que, regionalmente ofertados, são guiados pelo garantia da continuidade do cuidado em saúde 

em todas as modalidades
276

. 

Importantes diretrizes também são fixadas nos capítulos referentes ao planejamento e 

à assistência em saúde. Nesse ponto, tem-se que o processo de planejamento da saúde, 

caracterizado por ser ascendente e integrado do nível local até o federal, deverá, 

necessariamente, passar pelos Conselhos de Saúde e buscará a harmonia entre as necessidades 

das políticas de saúde e a disponibilidade dos recursos financeiros, devendo esta 

compatibilização ser efetuada no âmbito dos planos de saúde, que são, exatamente, o 

resultado do planejamento integrado dos entes, planejamento este que deverá conter metas a 

serem atingidas
277

. 

Já quanto à assistência em saúde, esta tem sua integralidade iniciada e completada na 

rede de atenção à saúde mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual 

conforme o pactuado nas Comissões Intergestores
278

 e a delimitação de sua abrangência se 

baseia em dois importantíssimos parâmetros: a Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES) e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

A RENASES
279

 compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário 

para atendimento da integralidade da assistência à saúde, cabendo ao Ministério da Saúde, 

observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, dispor sobre essa relação e atualizá-la a cada dois 

anos. Para efeito de responsabilização, deverão os entes pactuar nas respectivas Comissões 

Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da 

RENASES, sem prejuízo de os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderem adotar 

relações específicas e complementares
280

. 
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A RENAME
281

, por sua vez, engloba a seleção e padronização de medicamentos 

indicados para o atendimento de doenças ou agravos no âmbito do SUS
282

 e será 

acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional (FTN) o qual subsidiará a prescrição, 

dispensação e o uso dos seus medicamentos, cabendo, também, ao Ministério da Saúde, 

dispor sobre a mesma e atualizá-la a cada dois anos
283

. 

De igual maneira, poderão os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotar 

relações específicas e complementares de medicamentos as quais, sintonizadas com a lógica 

da RENAME, devem respeitar as responsabilidades dos entes pelo financiamento de 

medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, sendo certo que tanto 

a RENAME quanto tais relações complementares somente poderão conter produtos com 

registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA
284

). 

Outra questão relevante, e que deve ser levada em consideração pelo magistrado ao 

enfrentar uma demanda envolvendo a disponibilização de um medicamento, é a contribuição 

do decreto em exame no que se refere à especificação dos requisitos imprescindíveis para que 

seja garantido o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica com base no 

RENAME. 

Nesse contexto, cumulativamente, devem: estar o usuário assistido por ações e 

serviços abrangidos pelo SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no 

exercício regular de suas funções no SUS; estar a prescrição em conformidade com a 

RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; e ter a dispensação ocorrido, 

necessariamente, em unidades indicadas pela direção do SUS
285

. 

Tais requisitos reforçam a necessidade de que o elemento instrumental do mínimo 

existencial em saúde proposto deve necessariamente abranger não somente a infraestrutura 

física suficiente (hospitais equipados com leitos suficientes e equipamentos) para atender as 

demandas da região em questão, mas também, a disponibilidade mínima de médicos e 

remédios estimados. 
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Finalmente, importantes contribuições referentes à articulação entre os entes federados 

são apresentadas pelo decreto em análise, sobretudo no que diz respeito às atribuições das 

comissões intergestores e a elaboração do já mencionado contrato organizativo de ação 

pública da saúde. 

Nesse sentido, essas comissões exercem um papel de suma importância na 

funcionalidade geral do SUS, já que a partir delas são pactuados os aspectos operacionais, 

financeiros e administrativos da gestão compartilhada do sistema, de acordo com a definição 

da política de saúde dos entes federativos balizada nos planos de saúde e aprovadas pelos 

respectivos conselhos de saúde
286

. 

Cabe a tais comissões, dessa forma, a elaboração das diretrizes gerais sobre as regiões 

de saúde e sobre a organização das redes de atenção à saúde com o correspondente 

estabelecimento das responsabilidades dos entes federativos
287

 a partir do contrato 

organizativo, instrumento que consubstancia o acordo de colaboração entre os entes sobre a 

organização da rede interfederativa de atenção à saúde. 

O referido instrumento é bastante relevante para o exame judicial dos pleitos na 

temática do direito à saúde, sendo indispensável sua apresentação em juízo já que o mesmo 

funciona como um elemento delimitativo das diversas circunstâncias que envolvem as 

políticas públicas, principalmente quanto à parcela de responsabilização de cada esfera 

federativa e quanto à fiscalização da execução das mesmas, além de apresentar enorme valia 

tanto para a delimitação do elemento instrumental do mínimo existencial em saúde quanto 

para perquirição acerca do enquadramento de determinado pleito em alguma política em 

andamento. 

Desta feita, prevê o Decreto n.º 7508/11 que é no mencionado contrato organizativo, 

que deverão constar: as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com 

relação às ações e serviços de saúde; os indicadores e as metas de saúde; os critérios de 

avaliação de desempenho; a discriminação dos recursos financeiros que estão sendo 

disponibilizados por cada um dos partícipes; bem como a forma de controle e fiscalização da 

sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços 

de saúde
288

. 

Quanto à importância do prévio conhecimento do Judiciário acerca das 

responsabilidades de cada ente bem como da contribuição financeira que cada um 
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disponibiliza para as ações e serviços de saúde serem implementados, algumas observações 

merecem maior ênfase, sobretudo, no que se refere ao elemento instrumental já defendido 

anteriormente. 

Quando uma decisão judicial não se preocupa em averiguar o que foi pactuado 

previamente entre os entes e simplesmente reconhece uma responsabilidade solidária ou 

meramente responsabiliza um dos entes a partir de um critério aleatório que não se coaduna 

com o que foi previamente pactuado conforme as disposições da Lei do SUS e do decreto que 

a regulamenta, isso acaba gerando uma grave desorganização do próprio sistema, gerando 

severos efeitos colaterais. 

Isso porque, como já é definido previamente qual prestação material caberá a cada 

ente ou quais serão solidárias, haverá, também de maneira prévia, uma estipulação acerca dos 

dispêndios de cada ente (seja que serão repassados ou diretamente utilizados) bem como uma 

imprescindível organização estrutural antecedente para que cada um realize suas 

responsabilidades.  

Desta maneira, quando uma decisão judicial decide contrariamente a tal conteúdo já 

pactuado, a lógica do sistema se desorganiza levando, primeiro, a ocorrência de dispêndios 

em duplicidade uma vez que em muitos casos um ente já repassou os valores legais para o 

ente responsável pela execução da ação ou serviço e termina sendo condenado a pagar de 

novo; e, segundo, ao relaxamento dos gestores em saúde, já que alguns ficam inertes à espera 

de decisões judiciais para agir, gerando um círculo vicioso. 

 Por sua vez, quando o Judiciário se preocupa em fazer valer o previamente definido, 

há uma contribuição para o próprio SUS já que não só restam evitados os efeitos colaterais 

acima mencionados, como também se coopera para a formação de dados estatísticos sobre as 

possíveis falhas na prestação, o que termina por forçar uma melhor programação do gestor 

condenado visando à correção dos problemas mais recorrentes. 

Conclui-se, assim, que ao invés de contribuir com a concretização do direito em 

exame, o Judiciário, quando decide sem esse compromisso investigativo de buscar condenar 

quem é o responsável com base nas previsões da política pública em vigor, acaba 

prejudicando a macrojustiça circundante ao direito à saúde, já que a própria organização do 

SUS restará prejudicada
289

. 
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quem dele necessita. (...) Em geral, os juízes se satisfazem ao fundamentar suas decisões com base nas garantias 

constitucionais à saúde e à vida ou com base na solidariedade entre as pessoas políticas em matéria sanitária, 
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Nesse contexto, defende-se que sempre tais contratos organizativos firmados entre os 

entes sejam previamente consultados e respeitados, somente se decretando a 

responsabilização solidária como último artifício necessário a se evitar a lesão do direito. 

Feitas tais digressões, destaca-se, finalmente, na sequência da análise dos principais 

pontos do Decreto n.º 7508/11, que, partindo da ideia de humanização do atendimento do 

usuário como fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde, deve o, já antes 

referido, contrato organizativo observar algumas diretrizes para fins de garantia da gestão 

participativa, destacando-se a incorporação da avaliação do usuário das ações e serviços como 

ferramenta de melhoria das estratégias em saúde; a permanente apuração das necessidades e 

interesses do usuário; e, a necessidade de ser dada publicidade aos direitos e deveres dos 

usuários em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele 

participem complementarmente
290

.  

 

5.3.2 O Pacto pela Saúde e o reforço das Portarias do Ministério da Saúde para a 

delimitação do mínimo existencial do direito à saúde. 

 

Em meados de março de 2006, através da Portaria n.º 687 do Ministério da Saúde, foi 

aprovada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), considerada a mãe
291

 de todas as 

políticas de saúde do país. A partir desse momento intensificou-se a busca por uma maior 

articulação entre as três esferas federativas com vistas a possibilitar uma maior eficiência e 

qualidade nas ações e serviços disponibilizadas pelo SUS. 

Foi nesse contexto que, em 2006, nasceu o Pacto pela Saúde por força da Portaria n.º 

399 do Ministério da Saúde, o qual, aprovado no Conselho Nacional de Saúde e pactuado no 

âmbito da Comissão Intergestores Tripartite já mencionada, teve o propósito de facilitar 

                                                                                                                                                         
muitas vezes, meramente citando o artigo 196 da Constituição, para alegar que a saúde é dever do Estado. No 

entanto, os magistrados, comumente, falham em analisar a fundo a diretriz constitucional da descentralização do 

Sistema, que faz parte da política pública do SUS. Esquecem-se de que o artigo 196estatui que a saúde é, 

realmente, dever do Estado, porém, „garantido mediante políticas sociais e econômicas‟, dentre as quais se 

encontra a política da descentralização e regionalização. (...) Os julgadores carecem também em considerar a 

legislação ordinária e as diversas normas que regulam, especificamente, o bloco de financiamento do SUS”. 

CASTRO, Gabriela Moreira. Considerações sobre as decisões judiciais que tratam de atos referentes ao 

bloco de financiamento do Sistema Único de Saúde chamado de Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar. 

 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jan/18/decisoesjudiciais.pdf. 

Acessado em: 18/06/2013. 
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 Arts. 37 e 38 do Decreto n.º 7508/11. 
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 Painel de indicadores do SUS n.°6. Promoção da Saúde. V.IV. p. 56. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/painel_de_indicadores_do_sus_6.pdf . Acesso em: 19/06/2013. 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jan/18/decisoesjudiciais.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/painel_de_indicadores_do_sus_6.pdf
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acordos entre as esferas de governo mediante a redefinição de responsabilidades coletivas e a 

promoção de novos processos e instrumentos de gestão do SUS. 

O mencionado pacto surge, assim, através de um compromisso público assumido pelos 

gestores do SUS apresentando três componentes: o Pacto Pela Vida, o Pacto em Defesa do 

SUS e o Pacto de Gestão; devendo a formalização do mesmo ocorrer com a assinatura do 

Termo de Compromisso de Gestão (TCG) entre os entes federativos, momento em que são 

firmados os objetivos, metas, atribuições e responsabilidades dos gestores. 

O Pacto pela Vida
292

 engloba um conjunto de compromissos sanitários elencados com 

base em análises da situação da saúde do País e das prioridades definidas pelos governos das 

três esferas federativas significando uma ação prioritária no campo de saúde que deverá ser 

executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos 

orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados
293

. 

Dentre as prioridades do Pacto pela Vida está a consolidação da estratégia Saúde da 

Família como modelo de atenção básica e centro ordenador das redes de atenção à saúde no 

SUS bem como o fortalecimento da atenção básica que engloba, dentre outros objetivos, a 

necessidade de se garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas 

de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para se 

realizar o conjunto de ações e serviços propostos, ponto que se harmoniza com o elemento 

instrumental do mínimo existencial em saúde defendido
294

. 

Partindo disso, a Política Nacional de Atenção Básica
295

 se estrutura por meio de um 

processo que leva em consideração certos indicadores da atenção básica estabelecendo-se 

metas anuais a serem alcançadas a partir de tais indicadores visando a garantir a 

resolutividade desse setor. 

Nesse sentido, há previsão específica (“da infraestrutura e dos recursos necessários”) 

no instrumento legal que estrutura a política em questão sobre os itens que são elementares 

para a realização das ações de atenção básica destacando-se que a existência de unidades 

básicas de saúde (UBS) que disponibilizem equipe multiprofissional, consultório médico, 

odontológico e de enfermagem, área de recepção, sala de vacina, sala de cuidados básicos, 
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 Cabe à Portaria MS n.º 699/2006 do Ministério da Saúde, a regulamentação das diretrizes operacionais dos 

Pactos pela Vida e de Gestão. 
293

 Anexo I, inciso I da Portaria MS n.º 399/2006. 
294

 Anexo II, inciso I, F da Portaria MS n.º 399/2006. 
295

 Aprovada pela Portaria MS n.º 648/2006. 
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equipamentos e materiais adequados ao elenco das ações propostas, manutenção regular de 

estoque dos insumos necessários
296

. 

No mesmo dispositivo é ressaltado um importantíssimo parâmetro para a atenção 

básica que é a quantidade de UBS que devem existir nos grandes centros urbanos, sendo 

apontado que, UBS sem o programa Saúde da Família devem englobar até 30 (trinta) mil 

habitantes e as que possuem tal programa devem abranger apenas 12 (doze) mil habitantes. 

Seguindo, tem-se que o Pacto em Defesa do SUS
297

, por sua vez, busca reforçar o SUS 

como política de Estado mais do que uma política de governo visando a defender seus 

princípios constitucionais basilares a partir de uma repolitização da saúde que passa a ser 

encarada como um direito de cidadania e apresenta dentre suas prioridades, por exemplo: o 

incremento, a longo prazo, dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde e a 

elaboração e divulgação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
298

. 

Antes de avançar para o próximo componente do Pacto pela Saúde faz-se relevante 

destacar alguns aspectos da referida carta, já que seu conteúdo é rico em disposições que 

podem figurar como parâmetros para a apreciação judicial das demandas em saúde.  

Nesse contexto, a cartilha se estrutura a partir de seis princípios básicos dos quais 

decorrem disposições específicas, quais sejam: i. todo cidadão tem direito ao acesso ordenado 

e organizado aos sistemas de saúde; ii. todo cidadão tem direito a tratamento adequado e 

efetivo para seu problema; iii. todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, 

acolhedor e livre de qualquer discriminação; iv. todo cidadão tem direito a atendimento que 

respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; v. todo cidadão também tem 

responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada; e, vi. todo cidadão 

tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores 

sejam cumpridos. 

Em que pese tais balizas não exprimirem, por si só, obrigações diretas ao Poder 

Público, quando são elencados os desdobramentos de cada uma dessas diretrizes, vislumbram-

se importantes disposições que contribuem profundamente para o enfretamento de pleitos 

judiciais em matéria de direito à saúde, já que, como o Poder Público, por meio de ato oficial, 

encara certas situações como autênticos direitos do usuário, nada mais correto que seja 

cobrado o respeito, pelos gestores públicos, de tais disposições. 
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 Anexo, capítulo I, 3 (Da infraestrutura e dos Recursos Necessários) da Portaria MS n°. 648/2006. 
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 Anexo I, inciso II da Portaria MS n.º 399/2006. 
298

 Aprovada pela Portaria MS n.º 675/2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf . Acesso em: 17/06/2013. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf
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Quanto às disposições do primeiro princípio pode ser destacado o tratamento dado às 

situações de emergência, cujo atendimento deverá ser prestado de maneira incondicional e em 

qualquer unidade, devendo-se, em caso de risco de vida, ser garantida a remoção segura do 

usuário para um estabelecimento em condições de recebê-lo. Ainda, é imposta como 

responsabilidade do gestor local, em caso de limitação circunstancial na capacidade de 

atendimento do serviço de saúde, a pronta solução das condições para o acolhimento do 

usuário admitindo-se priorizações apenas com base em critérios de vulnerabilidade clínica e 

social
299

. 

No que se refere ao segundo princípio, desdobram-se importantes responsabilidades ao 

Poder Público, já que é conferido aos usuários do SUS o direito de ter atendimento resolutivo 

com qualidade, com garantia de continuidade de atenção mediante tecnologia apropriada e 

condições de trabalho adequadas para os profissionais da saúde
300

. Da mesma forma, é 

expressamente previsto o direito ao acesso à anestesia em todas as situações em que for 

indicada, bem como medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e o sofrimento
301

. 

Com relação ao terceiro princípio, pode-se destacar o direito do usuário de, nas 

consultas, internações e procedimentos, ter assegurados sua integridade física, seu bem-estar 

físico e mental e, notadamente, sua privacidade e conforto, o que corrobora com a necessidade 

de ser disponibilizada a infraestrutura mínima necessária para tais direitos serem 

garantidos
302

. 

No que tange ao quarto princípio, as disposições são mais voltadas à possibilidade do 

usuário ter sua opinião valorizada no âmbito do SUS merecendo atenção a garantia de 

comunicabilidade com os gestores de saúde para apresentação de sugestões e denúncias 

através dos serviços de ouvidoria, bem como o direito dos usuários participarem do processo 

de eleição de seus representantes nas conferências de saúde realizadas pelos conselhos
303

. 

Já o foco do parágrafo quinto, como já afirmado, é apontar as responsabilidades que 

cabem ao próprio usuário, compreendendo, dentre outras atribuições, o dever de informar de 

maneira apropriada os indicadores de sua condição de saúde, bem como de seguir o plano de 

tratamento recomendado pelo profissional
304

. 
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 Princípio 1, II, III e V da Portaria MS n.º 675/2006. 
300

 Tal direito aproxima-se da ideia de elemento instrumental do mínimo existencial do direito à saúde o qual, 

como defendido, engloba a infraestrutura mínima necessária para execução das ações e serviços previstas nas 

políticas públicas. 
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 Princípio 2, caput, I , IV e V da Portaria MS n.º 675/2006. 
302

 Princípio 3, III da Portaria MS n.º 675/2006. 
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 Princípio 4, XII e XIII da Portaria MS n.º 675/2006. 
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 Princípio 5, I e III da Portaria MS n.º 675/2006. 
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O parágrafo sexto, por sua vez, arrola os deveres que competem a cada esfera 

federativa no âmbito da gestão do SUS, cabendo, especialmente: i. aos Municípios, a 

celebração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde 

e a garantia do fornecimento de medicamentos; ii. aos Estados, a coordenação da rede 

estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros; e iii. à União, a prestação de 

cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios bem como a definição das 

coordenadas dos sistemas de rede integradas de alta complexidade
305

. 

Finalmente, o Pacto de Gestão do SUS visa a estabelecer as responsabilidades de cada 

ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro as 

atribuições de cada um além de buscar explicitar as diretrizes para o sistema de financiamento 

público tripartite e reiterar a importância da participação e do controle social como o 

compromisso de apoio à sua qualificação, o que, em última análise, termina fortalecendo a 

gestão compartilhada e solidária do SUS
306

. 

No âmbito do Pacto de Gestão são ressaltadas as diretrizes constitucionais de 

descentralização e regionalização do SUS, ganhando relevo dois importantes instrumentos de 

planejamento da regionalização das ações e serviços de saúde: o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR) e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI). 

O PDR exprime o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das 

regiões de saúde em suas diferentes formas com o intuito de garantir, sobretudo, a 

integralidade da atenção aliada à racionalização de gastos e otimização de recursos. O PDI, 

por sua vez, deve expressar os recursos de investimentos para acolher as necessidades 

acordadas no processo de planejamento regional e estadual, devendo tal instrumento refletir, 

no âmbito regional, especialmente, as carências a serem corrigidas visando a suficiência na 

atenção básica
307

. 

Quanto ao aspecto orçamentário, é certo que o Pacto pela Saúde representou um 

significativo avanço para a organização da aplicação dos recursos já que, antes dele, existiam 

mais de cem formas de repasses e agora os estados e municípios passaram a receber os 

recursos federais concentrados em cinco blocos de financiamento: i. atenção básica; ii; 

atenção de média e alta complexidade; iii. vigilância em saúde; iv. assistência farmacêutica; e 

v. gestão do SUS
308

. 
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 Princípio 6, II da Portaria MS n.º 675/2006. 
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 Anexo I, III da Portaria MS n.º 399/2006. 
307

 Anexo I, III da Portaria MS n.º 399/2006. 
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 Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. p. 6. 2006. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_entendendo_o_sus_2007.pdf . Acesso em: 14/06/2013. 
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No que tange à atenção básica, por exemplo, há importante previsão no sentido de que, 

conforme os créditos constantes no piso de atenção básica sejam transferidos “fundo a fundo” 

o aviso de tais lançamentos deverá ser enviado ao Secretário de Saúde, ao Fundo de Saúde, ao 

Conselho de Saúde, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público dos respectivos níveis de 

governo, mecanismo que contribui bastante para a fiscalização do emprego dos recursos 

repassados
309

. 

Outro ponto relevante do Pacto Pela Saúde no que tange ao elemento instrumental, já 

mencionado, é que consta no pacto um campo referente às responsabilidades gerais da gestão 

do SUS, havendo previsão expressa no sentido de os Municípios serem responsáveis pela 

garantia da estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica de acordo 

com as normas técnicas vigentes, contando com apoio técnico e financeiro dos Estados e da 

União
310

.  

Além das regras que dispõem sobre o Plano pela Saúde e seus desdobramentos, outras 

portarias exaradas pelo Ministério da Saúde se afiguram como instrumentos essenciais para a 

investigação judicial acerca do cumprimento pelo Poder Público do defendido elemento 

instrumental do mínimo existencial em saúde. 

Nesse sentido, por exemplo, a Portaria MS n.º 4.279/2010 estabelece as diretrizes para 

a organização das Redes de Atenção à Saúde (arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde no intuito de garantir a integralidade do cuidado), apresentando os fundamentos 

conceituais e operativos essenciais ao processo de organização de tais redes a partir do 

arcabouço normativo do SUS, destacando-se, por exemplo, a noção de suficiência como vetor 

para as ações e serviços disponíveis, significando que estas devem ser prestadas em 

quantidade e qualidade necessárias para atender as demandas de saúde incluindo cuidados 

primários, secundários, terciários, reabilitação, preventivos e paliativos, todos realizados com 

qualidade
311

. 

Na mesma linha, a Portaria MS n.º 2.395/2011 organiza o componente hospitalar da 

rede de atenção às urgências no âmbito do SUS e dentre os objetivos de tal componente está a 

organização da atenção às urgências nos hospitais, de modo a atender tanto demandas 

                                                 
309

 Da mesma maneira, de acordo com o artigo 6°, do Decreto n° 1651/95, a comprovação da aplicação dos 

recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde, para os fundos estaduais e municipais, deve ser apresentada 

ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de 

Saúde. 
310

 Anexo II, 9.1, b da Portaria MS n.º 399/2006. 
311

 Item 3.1 da Portaria em questão. 
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espontâneas como as referenciadas, proporcionando o funcionamento de retaguardas para 

outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade
312

. 

Contudo, é a Portaria MS n.º 1101/2002 que mais eficientemente contribui para a 

identificação do cumprimento do elemento instrumental do mínimo existencial do direito à 

saúde, vez que nela são estabelecidos os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do 

SUS, os quais representam recomendações técnicas tidas como ideais e constituem referências 

aptas a orientar os gestores do SUS dos três níveis de governo.  

A partir dos parâmetros estabelecidos na Portaria em comento são oferecidos subsídios 

para a análise do grau de necessidade da oferta de serviços assistenciais à população o que 

termina auxiliando tanto na elaboração do planejamento e da Programação Pactuada e 

Integrada da assistência à saúde (PPI) quanto no acompanhamento e controle de tais serviços. 

Tais parâmetros, que se dividem em dois grupos (parâmetros de cobertura e de 

produtividade), não foram elaborados de maneira aleatória e baseiam-se nas estatísticas gerais 

de atendimento prestado aos usuários dos SUS, bem como em critérios internacionalmente 

difundidos para a cobertura e produtividade assistencial nos países em desenvolvimento. 

No primeiro grupo encontram-se aqueles voltados a estimar as necessidades de 

atendimento de uma população para um determinado período previamente estabelecido, sendo 

apresentados métodos de cálculos baseados na população bem como em estimativas pontuais 

(como é o caso do número de exames e terapias, por exemplo, que se baseará na estimativa do 

total de consultas). Já no segundo grupo podem ser identificados critérios destinados a 

estipular a capacidade de produção de recursos, equipamentos e serviços de saúde, humanos, 

materiais ou físicos calculados, sobretudo, com base na expectativa esperada de internações 

habitante/ano. 

Somente para se ter uma ideia da importância deste instrumento na tarefa de aferição do 

que minimamente deve ser prestado pelo Poder Público na implementação de suas políticas de 

saúde, dentre os diversos campos que explicitam fórmulas de cálculo dos aludidos 

parâmetros, podem ser destacados os seguintes: a) parâmetros para o cálculo das consultas 

médicas com a correspondente fórmula da necessidade consultas por ano; b) parâmetros para 

o cálculo da necessidade, produtividade ou cobertura de alguns equipamentos de diagnose e 

terapia; c) parâmetros para o cálculo da cobertura de internação hospitalar com a respectiva 

fórmula do cálculo do número de internações, por especialidade, para determinada população 

no período anual; d) número de internações/leitos/ano, por especialidade variando por taxa de 
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 Capítulo I, art. 3° da referida Portaria. 
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ocupação hospitalar e fórmula para o cálculo da necessidade leitos em determinada região, 

para determinada população
313

; e e) número de bolsas de sangue necessárias para terapia 

transfusional em unidades hospitalares anualmente, dentre outros parâmetros, especialmente, 

razões de alguns recursos humanos por habitantes como médicos e enfermeiros. 

Constata-se, a partir das premissas postas, que o prévio conhecimento pelo cidadão, 

pelos órgãos de fiscalização (sobretudo, o Ministério Público) e, principalmente, pelo 

Judiciário acerca das diretrizes gerais a serem seguidas nas políticas públicas de saúde, 

especialmente as coordenadas do Pacto pela Saúde e das portarias do Ministério da Saúde 

destacadas, consiste em elemento primordial à garantia de uma maior segurança jurídica das 

decisões judiciais nessa seara, alcançando-se, assim, uma concretização do direito à saúde 

mais eficiente. 

Desta maneira, ao se discutir judicialmente a possibilidade de internação em uma UTI, 

de realização de um exame específico ou de um procedimento cirúrgico, os magistrados 

devem se preocupar, inicialmente, com a comprovação de que a estruturação física e os 

recursos humanos minimamente projetados estão sendo cumpridos e efetivados de acordo 

com os parâmetros exarados nas portarias do Ministério da Saúde, especialmente a Portaria 

n.º 1101 /2002, de modo a identificar o respeito ao elemento instrumental do mínimo 

existencial em saúde. 

 

5.4 JULGADOS RELEVANTES NA TEMÁTICA DA EFETIVIDADE DO DIREITO À 

SAÚDE NO BRASIL. 

 

Conforme delineado acima, o Judiciário poderá ser provocado na temática da 

concretização do direito à saúde em diversas situações, destacando-se os: i. casos em torno de 

prestações inclusas no mínimo existencial cujo fundamento será extraído diretamente da 

Constituição Federal, mais especificamente, da dignidade da pessoa humana; ii. casos em que 

a legislação infraconstitucional, bem como as políticas públicas em vigor garantem o acesso a 

certas prestações materiais; e iii. casos em que a prestação pleiteada não se encontra abrangida 

por políticas públicas em andamento. 
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 Conforme a referida Portaria, em linhas gerais, a estimativa da necessidade de leitos hospitalares se baseia 
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Ocorre que as situações acima estão inseridas especificamente na discussão sobre a 

obtenção de prestações materiais em saúde, ou seja, a realização efetiva de algo em prol do 

indivíduo como o acesso a um medicamento, uma vacina, a realização de um procedimento, 

dentre outros já vistos em passant. 

Além dessas ocorrências, que são de fato, as mais problemáticas, existem outras nas 

quais o direito à saúde pode ser discutido judicialmente como casos em que: a conduta estatal 

é diretamente lesiva à saúde; a edição de normas dificulta o exercício do direito em xeque; a 

edição de normas protege de maneira insuficiente à saúde; o Estado é omisso quanto a 

elaboração de leis na temática da proteção à saúde bem como quanto a disponibilização de 

infraestrutura necessária a prestação dos serviços correlatos a tal direito, situação esta que, 

como visto, fere o elemento instrumental do mínimo existencial proposto para o direito à 

saúde. 

Entrando em uma parte mais exemplificativa da presente pesquisa, serão abordados a 

seguir alguns julgados envolvendo algumas das situações acima, atendo-se, contudo, a uma 

análise mais detida com relação aos que envolvem a busca por prestações materiais, bem 

como a omissão quanto à infraestrutura necessária para o direito à saúde. 

Pois bem: a situação em que a própria conduta estatal agride diretamente o direito à 

saúde é a mais fácil de ser lidada judicialmente e é combatida, sobretudo, pelo Ministério 

Público na busca pelo respeito à saúde sobre seu viés transindividual. Fácil, pois, além da 

lógica conclusão de que o Estado, mais do que ninguém, não pode lesar um direito de 

tamanha essencialidade o qual se propôs a proteger, é sabido que a mais elementar 

consequência da eficácia das normas constitucionais é a de impedir a prática de atos estatais 

que violem tal direito, seja por ações materiais propriamente ditas ou pela elaboração de leis 

que tenham tal condão (modalidade de eficácia negativa). 

Podem ser citados, por exemplo
314

, casos em que o Poder Público, por ação de seus 

agentes, contaminam determinados produtos consumíveis
315

, localidades
316

 ou pessoas
317

, 

                                                 
 
314

  LIMA, George Marmelstein. Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo Poder Judiciário. 

Trabalho Final do Curso de Especialização em Direito Sanitário para membros do Ministério Público e da 

Magistratura Federal, UnB, 2003, p. 55.  
315

 Nesse sentido, o TJMG determinou na AC 000.229.455-1/00, publicada no DJ em 06/02/2002, a interdição de 

abatedouro público municipal por não reunir condições mínimas de funcionamento e por em risco à saúde das 

pessoas que consomem seus produtos. 
316

 No Município de Serra (ES), por exemplo, foi utilizado um inseticida em um Posto de Saúde que contaminou 

inúmeras pessoas que trabalhavam no local resultando em ACP proposta pelo MPF. 



150 

 

 

devendo ser buscada a imediata cessação da atividade nociva bem como a devida reparação 

dos danos causados às vítimas. 

Existem casos, por sua vez, em que a edição de determinada norma venha a dificultar 

o exercício do direito à saúde sendo também indiscutível a possibilidade de atuação do 

Judiciário em tais casos. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o bloqueio das contas de 

caderneta de poupança durante o governo Collor em que muitos se socorreram no Judiciário 

buscando a liberação de tais contas para custear tratamento de saúde, tese que foi acolhida nos 

tribunais exatamente pela aplicação da modalidade de eficácia negativa do direito 

fundamental à saúde e à vida
318

. 

No mesmo sentido, pode ser citado o caso da Resolução n.º 283/1998 do extinto 

INAMPS que proibia a complementação com dinheiro do SUS das despesas decorrentes da 

internação conhecida como “diferença de classe” e o STF, enfrentando o tema, entendeu que 

tal limitação seria injustificável
319

 juridicamente. 

Entrando nos casos que suscitam mais polêmicas, tem-se a situação em que o Estado é 

omisso, a qual abrange a omissão quanto ao dever de editar normas de proteção à saúde, 

quanto ao dever de satisfazer o direito à saúde mediante prestações materiais e quanto à 

disponibilização de infraestrutura necessária à prestação dos serviços de saúde. 

Nesse ponto, é emblemática a decisão de lavra do Ministro do STF Celso de Mello na 

ADPF n.º 45 (já citada anteriormente), verdadeiro divisor de águas no tema da intervenção do 

Judiciário na implementação de políticas públicas. Tal ação constitucional, em que pese a 

prejudicalidade de seu objeto
320

, apresentou em seu julgamento uma detida análise acerca da 

                                                                                                                                                         
317

 É o que ocorre, por exemplo, em caso de contaminação por alguma doença em transfusão sanguínea realizada 

em hospital público. Situação que gerará a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados à vítima. 

Vide, por exemplo, o Resp 140158/SC, 1° Turma, rel. Milton Luis Pereira, DJU de 17/11/1997, p. 59458, STJ. 
318

 Nesse sentido pode ser citado o: MS 9005066091/AL, TRF 5°, Rel. Hugo de Brito Machado, DJU de 

12/4/1991. 
319

 Destaca-se o seguinte trecho: “O art. 196 da CF estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à 

saúde e garante o acesso universal e igualitário 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 

autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. O acórdão recorrido, ao 

afastar a limitação da citada Resolução 283/1991 do Inamps, que veda a complementariedade a qualquer título, 

atentou para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, o de assistência à saúde.” (RE 226.835, Rel. Min. Ilmar 

Galvão, julgamento em 14-12-1999, Primeira Turma, DJ de 10-3-2000). 
320

 Explica-se: A ADPF em questão foi promovida contra um veto parcial emanado pelo Presidente da República 

ao § 2° do art. 55 da LDO (10.707/2003), dispositivo este que tratava de parâmetro acerca da totalidade da 

dotação orçamentária do Ministério da Saúde a ser considerado na elaboração da LOA de 2004 e almejava a 

declaração de inconstitucionalidade de tal medida presidencial. Ocorre que o Presidente da República, antes do 

enfrentamento da ADPF, remeteu ao Congresso Nacional um projeto de lei constando o exato termo do 

dispositivo vetado o qual, convertido em lei, restaurou integralmente o mesmo, o que prejudicou o objeto 

perseguido, mas não evitou que a temática da intervenção judicial nas políticas públicas fosse enfrentada. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=226835&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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possibilidade de a viabilização das políticas públicas serem alcançadas judicialmente nos 

casos em que, previsto seu norte no texto constitucional, essas venham a ser descumpridas ou 

sequer implementadas pelas instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na 

Constituição. 

Nesse contexto, alguns pontos referentes à situação de o Estado ser omisso em seu 

dever constitucional merecem ser destacados:  

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A 

QUESTÃO DALEGITIMIDADE CONTITUCIONAL DO CONTROLE E 

DAINTERVENÇÃO DO PODERJUDICIÁRIO EM TEMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDOCONFIGURADA 

HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA 

DAJURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER 

RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DOLEGISLADOR. 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA 

DOPOSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 

INDIVÍDUOS, DAINTEGRIDADE E DAINTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 

CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. VIABILIDADE 

INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DEDESCUMPRIMENTONO PROCESSO 

DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). 

(...) 

- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a 

imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento 

revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder 

Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 

fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria 

aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.(RTJ 185/794-796, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 

Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular 

e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, 

primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, 

embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando 

os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 

que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 

a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 

constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 

programático. (Grifos acrescidos) (ADPF 45 MC/ DF, Rel. Min. Celso de Mello, 

Julgado em 29/04/2004, DJU em 04/05/2004, p. 12). (Destaques apostos) 

 

 

Tal julgado reflete a preocupação do STF em fazer valer a máxima efetividade dos 

dispositivos constitucionais, sobretudo, nos casos em que a recalcitrância tanto do Executivo 

quanto do Legislativo em realizar seu compromisso constitucionalmente pactuado resta 

configurada concretamente. 

Com relação especificamente a omissão em editar normas, pode ser citado o grave 

caso da já mencionada LC n° 141/2012, que somente foi promulgada dez anos depois da 

previsão de sua necessidade por força da EC n° 29/2000. Durante esse período de mora 
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legislativa, em que pese não ter havido ações constitucionais visando ao suprimento dessa 

omissão, existiram ações contra outras espécies normativas nascidas com o intuito de, 

suprindo a omissão mencionada, uniformizar a aplicação da referida emenda em território 

nacional
321

. 

No que se refere à omissão quanto a prestações materiais e à construção de 

infraestrutura necessária a prestação de serviços de saúde, o leque de situações enfrentadas 

judicialmente é mais variado, sendo certo que nem todos os casos recebem parâmetros 

seguros e uniformes, o que acentua o quadro de insegurança jurídica na matéria.  

À título exemplificativo, o STF já se manifestou acerca  da possibilidade de  

fornecimento gratuito de remédios a portadores de HIV, reconhecendo a validade de tais 

programas e considerando-os legítimos gestos de apreço à vida e à saúde concretizadores dos 

deveres constitucionais extraídos do art. 196 da Constituição Federal
322

. 

O problema é que, partindo do mesmo fundamento, diversas decisões
323

 já obrigaram 

o Estado a custear tratamentos e exames específicos, como ressonância magnética, 

fornecimento de aparelhos auditivos, implante de prótese, internação em UTI neo-natal em 

hospital particular, internação médica em hospital particular, diante da ausência de vaga em 

hospital conveniado do SUS, dentre outros casos. A qualificação dessa conjuntura como um 

problema se deve ao fato de que, como visto nos tópicos anteriores, nem sempre tais decisões 

enfrentam detidamente o exame das diretrizes das políticas públicas de saúde em vigor e não 

se preocupam com a repercussão macro de seu dispositivo, abrindo margem para que os já 

mencionados efeitos colaterais se proliferam nessas situações. 

Tais efeitos colaterais comprometem, principalmente, o princípio da segurança 

jurídica, pois são constatados casos em que o enfrentamento da mesma matéria apresenta 

posicionamentos diferentes
324

 entre tribunais diversos. Isso contribui para a afronta à 

                                                 
321

Foi o caso, por exemplo, da ADI n° 2.999-RJ que atacou a Resolução n° 322/2003 baixada pelo Conselho 

Nacional de Saúde. 
322

 No referido julgado ponderou-se que: “(...) o reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 

efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5°, caput e 196) e representa, na 

concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 

daqueles que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial 

dignidade.” (STF, RE 271.286-AgR, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJE de 24/11/2000, p. 101). 

Nesse mesmo sentido: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda 

Turma, DJE de 16-8-2012. 
323

 LIMA, George Marmelstein. Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo Poder Judiciário. Trabalho 

Final do Curso de Especialização em Direito Sanitário para membros do Ministério Público e da Magistratura 

Federal, UnB, 2003, p. 67-68. 
324

 Veja-se o caso do fornecimento de aparelhos auditivos. Ao revés do julgado citado, o TJRJ, ao considerar em 

sua decisão que a prestação deve ser indispensável à preservação da saúde excluiu os aparelhos auditivos do rol 

de prestações exigíveis judicialmente. Afirmou-se que: “Embora o aparelho auditivo possa assegurar à agravada 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2555288


153 

 

 

igualdade em tais demandas tendo em vista que, se a saúde é direito de todos, a totalidade de 

cidadãos enquadrados em determinada situação deverá ter o mesmo tratamento na 

concretização de seu direito
325

. 

Quanto à omissão referente à infraestrutura básica, a situação é ainda mais complexa e 

passa pela problemática já enfrentada acerca da necessidade de se cotejar concretamente se a 

ausência de infraestrutura compromete o espectro de prestações que o Estado se obriga a 

adimplir, seja em decorrência do mínimo existencial ou da legislação e políticas públicas em 

vigor.  

De toda maneira, em que pese o posicionamento tradicional
326

 ser o de que a 

construção de infraestrutura estaria no campo da conveniência e oportunidade 

administrativa
327

, já existem julgados
328

 que têm obrigado o Poder Público a construir 

infraestrutura básica necessária à proteção da saúde da coletividade, sobretudo, em ações que 

tomam por base os parâmetros mínimos pactuados nas portarias do Ministério da Saúde que 

dão as diretrizes para as políticas públicas em saúde, ações essas que contribuem para a 

concretização do viés instrumental do mínimo existencial do direito à saúde. 

Merece ênfase, nesse sentido, a ementa do julgado a seguir que trata exatamente 

acerca da condenação do Poder Público em disponibilizar leitos na rede privada para garantir 

o direito à saúde e cumprir os parâmetros mínimos pactuados nas políticas públicas: 

 

                                                                                                                                                         
melhoria na sua qualidade de vida, inexiste prova inequívoca de que o mesmo é indispensável à preservação de 

sua saúde ou que esta se encontre em risco.” (TJRJ, AI 2006.002.27573, Rel. Des. Cássia Medeiros, DJ de 

13/02/2007). 
325

 Nesse sentido, pondera Ricardo Perlingeiro que: “o Judiciário deve ser destinatário do princípio da isonomia, 

buscando tratar igualmente os jurisdicionados que se encontrarem na mesma situação fática. Com base nessa 

orientação, justificam-se determinados instrumentos processuais, tais como: as ações coletivas, as súmulas 

vinculantes e o processo exemplar, que também servem à ideia de um amplo acesso à justiça e à redução dos 

processos judiciais repetitivos ou das causas de massa. PERLINGEIRO, Ricardo. O Princípio da Isonomia na 

Tutela Judicial Individual e Coletiva, e em Outros Meios de Soluções de Conflitos, Junto ao SUS e aos Planos 

Privados de Saúde. In: BRITO, Milton Augusto de; SILVA, Ricardo Augusto Dias. O CNJ e os desafios da 

efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 431-432. 
326

 LIMA, George Marmelstein. Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo Poder Judiciário. Trabalho 

Final do Curso de Especialização em Direito Sanitário para membros do Ministério Público e da Magistratura 

Federal, UnB, 2003, p. 76.  
327

 Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho constante no Resp 2520083 RJ, DJU de 23 03 2002: “(...) o juiz 

não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. Assim, fica a cargo do 

Executivo a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados os atos de administração, tais 

como, a compra de ambulâncias e de obras de reforma de hospital público”. 
328

 Por exemplo, o TJRS no AI 70004224770 (DJ de 26/06/2002) confirmou liminar em ação civil pública no 

sentido de obrigar o Município de Passo Fundo a adquirir autoclaves para esterilização de instrumentos médicos. 

No mesmo sentido, o STJ, no Resp 177883/PE (Dje de 01/07/2002) determinou a reintegração de agentes 

sanitários responsáveis por campanhas de prevenção e combate a epidemias sob o argumento de que a demissão 

em massa decretada pelo Poder Público poderia gerar danos irreparáveis à saúde da coletividade.  
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EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGAS NO 

SUS. FORMAÇÃO DE "FILA DE ESPERA". DISPONIBILIZAÇÃO 

DE LEITOS NA REDE PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

CONDENAÇÃO GENÉRICA.  

(...) 

- O Poder Judiciário, ao determinar que o Estado adquira leitos de UTI junto 

à rede privada, para pacientes internados em pronto socorro com risco de 

morte ou dano irreparável à saúde, no caso de esgotamento dos leitos na rede 

conveniada do SUS, não está criando uma nova obrigação para o Ente, mas, 

tão somente, exigindo que ele cumpra a legislação pertinente.  

- Não se deve permitir que as normas orçamentárias, apesar de seu 

relevante papel na Administração Pública, seja um entrave para a 

efetivação de um direito fundamental considerado prioritário pela 

Constituição da República de 1988.  

(TJMG, Apelação Cível n.º 0060157-29.2011.8.13.0223. rel. des. Dárcio 

Lopardi Mendes. Dj de 29-11-2012). 

 

A Ação Civil Pública que iniciou o processo acima, por sua vez, seguiu as diretrizes 

apontadas, anteriormente, nas Portarias do Ministério da Saúde com relação à identificação do 

sugerido elemento instrumental do mínimo existencial em saúde, destacando-se os seguintes 

trechos da mesma: 

(...) 

De acordo com a Portaria GM 1101, de 12/06/2002, o número de leitos 

para cada 1.000 habitantes deve ser de 2,5 a 3 leitos, sendo que para leitos 

UTI, a necessidade é de 4 a 10% do total de leitos hospitalares.  

(...) 

Analisando a situação do Município de Divinópolis, que possui 206.867 

habitantes (de acordo com o censo IBGE de 2010), haveria necessidade, de 

acordo com a Portaria GM 1101, de um mínimo de 540 leitos, sendo 22 de 

UTI. No entanto, o total de leitos SUS no Hospital São João de Deus (único 

credenciado ao SUS no Município) é de 193, bem inferior ao preconizado 

pelo Ministério da Saúde.  (doc. 11). 

(...) 

Com tudo isto, diante do desrespeito aos direitos mais comezinhos dessa 

coletividade que necessita de uma vaga em leito de UTI e atendimento de 

urgência/emergência em ambiente hospitalar, e que se veem, a cada minuto, 

sem a devida assistência, suas chances de vida se reduzem drasticamente, é 

que se pleiteia a tutela jurisdicional no sentido de determinar ao Poder 

Público a obediência às portarias nº 1.101/2002 e 3.432/98 no que concerne 

à disponibilização de número suficiente de leitos UTI para atender à 

demanda populacional, impedindo mais mortes na mencionada “fila de 

espera”, em respeito aos direitos fundamentais do cidadão encartados na 

Carta Federal. 

(...) (Grifos acrescidos) 

 

A saída para ambos os casos (omissão de prestações materiais e disponibilização de 

infraestrutura) encontra-se, como antes defendido, na consolidação de um procedimento 
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decisório pré-definido que leve em consideração não só os efeitos particulares da decisão a ser 

proferida, mas também os efeitos gerais para a saúde de todos, e que, na linha do já exposto, 

caminhe trilhado ordenadamente pelos seguintes questionamentos: i. o pleito se enquadra 

dentro do mínimo existencial do direito à saúde?; ii. existe ato normativo ou política pública 

em vigor que garanta a disponibilização do pleito?; e iii. ainda que não apresente amparo legal 

direto, o pleito, aplicado o juízo de proporcionalidade, pode ser atendido não só para o 

demandante mas para todos que se encontram em situação semelhante? 

Finalmente, antes de passar para o próximo capítulo, a título de ilustração e reforçando 

a vasta gama de situações judiciais que podem envolver o direito à saúde, podem ser citados 

alguns julgamentos relevantes do STF em que o referido direito foi tratado, ainda que de 

forma indireta, e cuja discussão acerca da invasão do Judiciário em temas ínsitos ao campo 

político veio à tona, como, por exemplo, o do debate acerca da proibição de importação de 

pneus usados
329

; da comercialização de amianto
330

 e da interrupção da gravidez no caso dos 

anencéfalos
331

. 

Feitas tais ponderações, pode-se concluir, a partir da análise conjuntural do 

enfretamento judicial da matéria, que, a despeito de o Poder Judiciário (incluindo o STF) ter 

                                                 
329

“Constitucionalidade de atos normativos proibitivos da importação de pneus usados. Reciclagem de pneus 

usados: ausência de eliminação total dos seus efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Afrontas 

aos princípios constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. (...) Direito à saúde: o 

depósito de pneus ao ar livre, inexorável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela 

importação é fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade e razoabilidade da atuação estatal 

preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas que evitem causas do aumento de doenças 

graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não patrimonial, cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, 

impedindo-se atos de importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvolvidos, 

que deles se livram. (...). Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de que a importação de pneus 

usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (arts. 170, I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da CB) (...)”. (ADPF 101, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 24-6-2009, Plenário, DJE de 4-6-2012). 
330

“(...) De maneira que, retomando o discurso do Min. Joaquim Barbosa, a norma estadual, no caso, cumpre 

muito mais a CF nesse plano da proteção à saúde ou de evitar riscos à saúde humana, à saúde da população em 

geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente. A legislação estadual está muito mais próxima dos 

desígnios constitucionais, e, portanto, realiza melhor esse sumo princípio da eficacidade máxima da Constituição 

em matéria de direitos fundamentais, e muito mais próxima da OIT, também, do que a legislação federal. (...)” 

(Grifos acrescidos). (ADI 3.937-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, voto do Min. Ayres Britto, julgamento em 4-6-

2008, Plenário, DJE de 10-10-2008). 
331

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental – Adequação – Interrupção da gravidez – Feto 

anencéfalo – Política judiciária – Macroprocesso. Tanto quanto possível, há de ser dada sequência a processo 

objetivo, chegando-se, de imediato, a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Em jogo valores 

consagrados na Lei Fundamental – como o são os da dignidade da pessoa humana, da saúde, da liberdade e 

autonomia da manifestação da vontade e da legalidade –, considerados a interrupção da gravidez de feto 

anencéfalo e os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de aborto, adequada surge a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. (...). Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual 

guardo reserva, não prevalece, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, liminar no sentido de 

afastar a glosa penal relativamente àqueles que venham a participar da interrupção da gravidez no caso de 

anencefalia.” (Grifos acrescidos) (ADPF 54-QO, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27-4-05, 

Plenário, DJ de 31-8-2007). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=553763&codigoClasse=555&numero=3937&siglaRecurso=MC&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=483576&PROCESSO=54&CLASSE=ADPF%2DQO&cod_classe=1262&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2287
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se demonstrado preocupado com a concretização do direito à saúde e, na maioria das vezes, 

ter se posicionado de maneira favorável à sua interferência no tema
332

, não existe uma 

uniformidade no trato do assunto, especialmente pela ausência de uma linha de raciocínio 

procedimental sólida que, sem tolher a liberdade de atuação dos magistrados, contribua para 

que seja incutida na mente dos mesmos uma conscientização prévia de como estes devem 

proceder para que suas decisões sejam eivadas da máxima razoabilidade possível e, portanto, 

consentâneas com os comandos constitucionais
333

.  

Com efeito, conforme defendido na presente pesquisa, o passo inicial desse caminho a 

ser trilhado está na consolidação de um Judiciário familiarizado com as diretrizes das políticas 

públicas de saúde compreendidas no âmbito da regulamentação do SUS, diretrizes essas que 

devem ser mais difundidas e melhor simplificadas para a clara compreensão tanto do 

Judiciário, como da sociedade e, sobretudo, dos órgãos de fiscalização no acompanhamento 

do cumprimento das metas estabelecidas em tais políticas
334

. 

Nesse sentido, uma importante medida na concretização do direito à saúde é a 

formação de equipes de apoio técnico multidisciplinar, compostas tanto por profissionais de 

saúde como especialistas nas diretrizes da gestão do SUS, encarregadas de prestar assistência 

                                                 
332

“Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 

traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários 

ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de 

tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo.” (AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012). No 

mesmo sentido: “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de 

custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se 

pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar 

entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011.)  
333

 Sobre essa questão, Gustavo Amaral, em estudo sobre o direito à saúde no Brasil, destaca a importância dos 

institutos da repercussão geral e dos recursos repetitivos asseverando que: “parece adequado esperar que o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça busquem proferir decisões que transcendam a 

adjudicação para além dos casos entre as partes diretamente envolvidas. Há instrumentos para isto, 

nomeadamente a repercussão geral e os recursos repetitivos.” AMARAL, Gustavo. Saúde Direito de Todos, 

Saúde Direito de Cada Um: Reflexões para a Transição da Práxis Judiciária. In: NOBRE, Milton Augusto de 

Brito; SILVA, Ricardo Augusto Dias. O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: 

Fórum, 2011, p. 111. 
334

No mesmo sentido, Milton Augusto de Brito Nobre, ao comentar o papel do CNJ na busca pela eficiência das 

demandas que envolvem o direito a saúde, aponta, entre as carências e disfunções constatadas ínsitas a tais 

demandas: “a necessidade de maior difusão de conhecimentos entre os magistrados a respeito das questões 

técnicas que se originam ou são refletidas nas demandas por prestações de saúde”. NOBRE, Milton Augusto de 

Brito. Da Denominada “Judicialização da Saúde”: Pontos e Contrapontos. In: NOBRE, Milton Augusto de Brito; 

SILVA, Ricardo Augusto Dias. O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 

2011, p. 354. 
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aos magistrados, sobretudo, com relação às demandas coletivas que exigem a correção de 

omissões estatais como o déficit de leitos hospitalares, remédios, médicos etc
335

. 

Quanto a esta medida, destacam-se as disposições da Recomendação n.° 31 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
336

que visa a adoção de medidas que melhor subsidiem os 

magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde
337

.  

Dentre as recomendações, pode ser ressaltada a incorporação do estudo sobre direito 

sanitário nos programas de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados, bem 

como a celebração de convênios que objetivem disponibilizar equipes de apoio técnico 

compostas por médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo 

de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes nas ações 

relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais
338

. 

Outra medida interessante é a possibilidade de se criar varas especializadas em 

processar e julgar ações judiciais que tenham como tema pleitos envolvendo saúde pública de 

modo a proporcionar uma maior uniformidade no processo de concretização desse direito 

fundamental pelo Judiciário, evitando assim, distorções que terminam ferindo a isonomia 

entre os usuários do SUS. 

Quanto a este ponto, é relevante destacar que, atualmente, tramita no âmbito do CNJ 

um pedido de providências
339

, o qual conta com o apoio do Conselho Federal da OAB
340

, no 

                                                 
335

 No Tribunal de Justiça da Paraíba, por exemplo, já foram emitidos diversos pareceres pela equipe técnica 

formada para subsidiar decisões envolvendo o direito à saúde. Disponível em: http://www.tjpb.jus.br/camara-

tecnica-de-saude-emite-162-pareceres-para-subsidiar-decisoes-judiciais-na-paraiba/ . Acesso em: 14/06/2013. 
336

Publicado no DJe nº 61/2010, em 07/04/2010, p. 4-6. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-

administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-

marco-de-2010 . Acesso em: 14/06/2013. 
337

 A recomendação em exame veio a ser complementada pela Recomendação n.º 36, de 12 de julho de 2011que, 

dentre outras medidas, alertou para a necessidade de os magistrados oficiarem, quando cabível e possível, órgãos 

como a ANVISA e ANS para se manifestarem acerca da matéria debatida em saúde. 
338

 Corroborando, Bruno Espiñeira Lemos assevera que: “o Judiciário, como insistentemente tem se sustentado 

na esfera dos profissionais da saúde pública brasileira, necessita, com urgência, criar assessorias técnicas que lhe 

deem suporte nas decisões que envolvam o direito à saúde. LEMOS, Bruno Espiñeira. Sobre o direito público à 

saúde: simbólica análise crítica de precedente com potencial irradiador em busca do “caminho do meio” 

(afastamento das absolutizações não razoáveis). In: GABURRI, Fernando; DUARTE, Bento Herculano (coords). 

A Fazenda Pública à luz da atual jurisprudência dos Tribunais brasileiros. Curitiba: Juruá, 2011, p. 61. 
339

 O conteúdo na íntegra de tal pedido encontra-se no sítio eletrônico a seguir: https://.conjur.com.br/dl/flavio-

dino-propoe-criacao-varas-julgar.pdf . 
340

 Nesse contexto, o Secretário Geral da OAB, Sr. Claudio Souza Neto ressaltou ser “fundamental que os 

magistrados conheçam o sistema de saúde em profundidade, possam dialogar com os administradores que atuam 

nesse sistema, com médicos, usuários e com os secretários de saúde para que se perpetue esse aspecto virtuoso, 

de garantia do direito à saúde, e as disfunções possam ser superadas a partir da especialização”. Disponível em: 

http://www.oab.org.br/noticia/25689/oab-apoia-criacao-de-varas-especializadas-em-direito-a-saude . Acesso em: 

24/06/2013. 
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sentido de que seja editada uma resolução determinando aos tribunais brasileiros a criação de 

varas especializadas no processamento e julgamento de ações cíveis e criminais que tenham 

por objeto o direito à saúde. 

Tal pedido de providência fundamenta-se em diversas frentes argumentativas 

destacando-se a apresentação de exemplos de especializações que tiveram sucesso no país 

(como as varas da infância e juventude, violência doméstica e familiar contra a mulher, idosos 

etc), a exposição de dados sobre ações judiciais no tema (apontando-se que tramitam cerca de 

240 mil ações na área de saúde, a maioria delas envolvendo requerimento de medicamentos e 

procedimentos no âmbito do SUS), bem como a demonstração de importantes avanços 

alcançados graças à atuação judicial (como foi o caso dos coquetéis do vírus HIV). 

Pois bem: tudo que foi dito no presente capítulo voltou-se à defesa da possibilidade da 

atuação judicial na concretização do direito à saúde desde que norteada por critérios objetivos 

que garantam maior segurança aos julgados e uniformidade na matéria, destacando-se, dentre 

as proposições defendidas, a construção de um mínimo existencial do direito à saúde e da 

importância de seu elemento instrumental na delimitação da objetividade almejada. 

No capítulo a seguir, serão analisados
341

, alguns temas específicos que, apesar de (até 

certo ponto) externos à discussão sobre o enfrentamento judicial na matéria, se apresentam 

como relevantes reforços para a correção do déficit de concretização do direito à saúde no 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
341

 O capítulo que se segue não tem pretensões de exaustivamente exaurir as temáticas que serão nele tratadas. 

Ao contrário, busca examinar, de maneira concisa, temas pontuais e relevantes para a problemática da 

efetividade do direito à saúde os quais poderão ser mais bem debatidos em uma pesquisa posterior mais 

aprofundada. 
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6 O APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS ESSENCIAIS À CONCRETIZAÇÃO 

DO DIREITO À SAÚDE. 

 

No capítulo terceiro da presente pesquisa, esclareceu-se que apesar de o processo de 

concretização do direito à saúde ser atrelado a ideia de gradualidade, a conjuntura atual do 

quadro sanitário do país denota um verdadeiro déficit desse processo já que a realização do 

direito à saúde encontra-se bem longe de ser harmônica com a estruturação prevista “no 

papel” para o SUS, sendo vivenciadas dia a dia autênticas situações de desrespeito a esse 

relevante direito do cidadão. 

Defendeu-se, nessa linha de raciocínio, que frente a ineficiência do Executivo e do 

Legislativo não só era possível, como também, necessário para a correção do déficit de 

gradualidade apontado, um papel ativo do Judiciário na questão da efetividade do direito à 

saúde desde que arraigado a parâmetros objetivos que trouxessem segurança jurídica; e, nesse 

contexto, buscou-se delimitar tais parâmetros, sobretudo, a partir da construção de um mínimo 

existencial em espécie para o direito à saúde calcado na importância do conhecimento acerca 

das especificidades estruturais do SUS. 

Contudo, além da contribuição de um Judiciário atuante a partir de critérios pré-

definidos e objetivos, fator que pode ser enquadrado como o carro-chefe da tarefa de se 

empreender uma concretização do direito à saúde consentânea com os ditames 

constitucionais, outras iniciativas podem se enquadrar como mecanismos que contribuem para 

essa empreitada. Ganha destaque, nesse contexto, a necessidade de se reestruturar os 

Conselhos de Saúde com vistas a intensificar a participação popular na gestão do SUS bem 

como de se empreender uma harmonização do ciclo orçamentário com a prioridade 

constitucional direcionada à saúde pública. 

 

6.1 A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS DE SAÚDE 

NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO. 

 

A atual crise da democracia representativa brasileira marcada pela adoção, cada vez 

mais recorrente, de medidas em nítido descompasso com os desígnios do povo
342

 (e, até 

                                                 
342

 Corroborando com esse pensamento, Friedrich Müller aponta que o direito de voto, apesar de standard 

mínimo inarredável da democracia, é uma condição necessária, mas não suficiente para esta já que o povo se 

encontra, antes e após as eleições, apenas relativamente livre frente ao aumento alarmante da possibilidade de 

manipulação, sobretudo pela mídia, dos menos esclarecidos. MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do 

direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. 3° ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 257. 
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mesmo, com os próprios princípios constitucionais), tem distanciado os governantes dos 

governados e alertado para a necessidade de se consolidar instrumentos que garantam a 

implementação de uma verdadeira democracia participativa, cuja estruturação se funda, 

primordialmente, no princípio da soberania popular
343

. 

Vislumbra-se, pois, a necessidade de se dinamizar a democracia
344

 por meio de 

instrumentos de controle e participação popular que oportunizem o exercício direto da 

vontade geral, sendo o elemento “participação” exatamente a faceta dinâmica da democracia 

que conduz o processo político e permite concretizar, de maneira legítima, uma política de 

superação dos eventuais conflitos
345

. 

Antes de adentrar no exame da funcionalidade dos Conselhos de Saúde como um 

desses instrumentos acima referidos (mesma situação da figura do orçamento participativo a 

ser analisada no tópico seguinte), faz-se relevante um breve esboço acerca das noções básicas 

da teorização de uma democracia participativa e suas implicações na realidade constitucional 

brasileira
346

. 

 

6.1.1 Participação e saúde pública. 

 

A noção de uma democracia participativa liga-se ao próprio processo evolutivo da 

democracia ao longo da história, o qual é marcado pela passagem de uma soberania popular 

meramente formal, calcada na busca pela sustentabilidade e justificação dos governos, para 

uma visão material, em que se verifica a real preservação do exercício do poder político 

                                                 
343

 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. 3° ed., São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 51. 
344

 Sobre a questão democrática, Dworkin aponta que atualmente existe um debate acerca do tema, que não se 

traduz num conceito único, mas em profunda controvérsia sobre a melhor versão possível da democracia. Na 

visão do referido autor, o debate circunda em torno da premissa majoritária como um ponto central, no sentido 

de que esta premissa indica que os procedimentos políticos devem se conduzir de tal forma que a decisão 

alcançada seja a resolução que favorece a uma maioria ou pluralidade de cidadãos, ou favoreceria se tivesse 

informações adequadas e tempo suficiente para esta reflexão, ao menos que esta direção valha para questões 

importantes. DWORKIN. Ronald. La lectura moral de la constituición y la premisa mayoritaria. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Universidade Nacional Autónoma de México, 2002. pp. 03-29. 
345

 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: os caminhos da democracia. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 

p. 509 apud CARNEIRO, Rommel Madeiro de Macedo. Teoria da Democracia Participativa: análise à luz do 

princípio da soberania popular. In: Revista Jurídica da Presidência da República, v. 9, n.° 87, out./nov. 2007, 

p. 29. 
346

 A pretensão deste tópico é apenas alertar para a importância dos Conselhos de Saúde como instrumentos de 

aperfeiçoamento de uma democracia participativa, não se pretendendo, assim, desenvolver um exame a fundo 

das diferentes teorias acerca da democracia. Contudo, para o aprofundamento da questão, sobretudo acerca das 

diferenciações entre as correntes democráticas do liberalismo e comunitarismo e o consequente desenvolvimento 

de democracias procedimentais ou substantivas, conferir BIELSCHOWSKY, Raoni Macedo. Democracia 

Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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voltado aos fins coletivos, em um quadro de maior participação e responsabilidade dos 

governados. 

Corrobora com esta visão o raciocínio, desenvolvido por Paulo Bonavides, no sentido 

de que, no processo de releitura da democracia, esta deixa de ser simplesmente uma espécie 

de regime político e passa a ser encarada como um autêntico direito (de quarta geração) que 

juntamente com o direito à informação e ao pluralismo formam a tríade necessária para a 

concretização da sociedade aberta, compreendendo o futuro da cidadania e o porvir da 

liberdade dos povos
347

. 

Nesse contexto, as concepções democráticas contemporâneas tidas como contra-

hegemônicas acabam rompendo com a ideologia clássica de que o regime democrático seria 

uma elaboração teórica empregada pelos governantes para legitimar o poder e passam a 

defender uma leitura da democracia como uma gramática de organização social e da relação 

entre estado e sociedade
348

. Dentre essas concepções, destaca-se as construções teóricas de 

interpretação da Constituição como elemento de uma sociedade aberta (Peter Häberle) e de 

democracia deliberativa (Jürgen Habermas). 

De maneira sucinta, a concepção procedimental de democracia desenvolvida por 

Habermas buscou abrir espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como 

prática da sociedade e não apenas como método de constituição de governos e a partir da 

noção de esfera pública (tido como o local em que os indivíduos pudessem discutir os 

problemas em busca de consensos), o referido autor propôs uma sistemática de superação dos 

limites da democracia representativa, baseada na capacidade da sociedade influenciar o 

processo político de tomada de decisão a partir de uma aberta discussão
349

. 

A ideia de democracia deliberativa é, desta maneira, o ponto de partida para a 

compreensão dos arranjos participativos que buscam viabilizar formas diretas de participação 

política, como é o caso dos canais de participação que são abertos a partir dos Conselhos de 

Saúde e suas relevantes funções
350

. 
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deliberativa - As críticas de Joshua Cohen a Jürgen Habermas. In: Revista Interdisciplinar Científica 
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 Sobre a noção de democracia deliberativa, Cláudio Pereira de Souza Neto aponta que: “a democracia 

deliberativa surge, nas duas últimas décadas do século XX, como alternativa às teorias da democracia então 

predominantes, as quais a reduziam a um processo de agregação de interesses particulares, cujo objetivo seria a 

escolha de elites governantes. (...) A democracia deve envolver, além da escolha de representantes, também a 
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Conforme se verá mais adiante, uma das grandes problemáticas com relação aos 

Conselhos de Saúde é exatamente a dificuldade em se fazer valer os consensos construídos a 

partir dos debates realizados e, quanto a esta questão, é pertinente o pensamento de Joshua 

Cohen com relação a potencialidade de os membros da sociedade efetivamente participarem 

das  decisões políticas. 

O referido autor também tem seu eixo de pensamento desenvolvido a partir da ideia de 

democracia deliberativa, contudo, a preocupação do seu raciocínio é a operacionalização 

dessa deliberação a partir da institucionalização de arranjos de modo a efetivar não somente a 

participação, mas também as decisões dos cidadãos. Pugna, portanto, pela ampliação do 

pensamento habermasiano ao defender que os debates travados na esfera pública não devem 

só meramente influenciar as decisões políticas, uma vez que a legitimidade da democracia 

encontra-se exatamente na possibilidade das decisões serem tomadas conjuntamente entre 

Estado e membros da sociedade
351

. 

Noutro pórtico, também merece atenção as lições de Häberle, cuja construção teórica 

tem suas balizas nos ideais de democracia participativa e se desdobra no alargamento do 

círculo de intérpretes da Constituição e na noção de interpretação como um processo aberto e 

público ínsito a sociedade plural
352

.  

Desta maneira, ao trazer para a ciência hermenêutica a importância de uma 

interpretação da Constituição a partir de uma sociedade plural, elevando o povo à condição de 

intérprete e democratizando o processo de interpretação das normas constitucionais, referido 

autor defende ser na realidade social o local onde se encontram os critérios determinantes do 

processo interpretativo e, por isso, o papel do povo nesse processo deve ser valorizado
353

. 

Para tanto, faz-se necessário, de modo a se alcançar a viabilidade prática da aludida 

teoria, a existência de uma Constituição aberta que garanta o pluralismo e instrumentos de 

democracia participativa, podendo-se defender, nesse contexto, que a atual Constituição de 

1988 se enquadra nessa moldura e a previsão da participação da comunidade no âmbito do 

SUS é um dos vários exemplos que respaldam esse enquadramento. 

                                                                                                                                                         
possibilidade efetiva de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas (...) mas para que essa 

função se realize, a deliberação deve se dar em um contexto aberto, livre e igualitário. SOUZA NETO, Cláudio 

Pereira de. Deliberação Pública, Constitucionalismo e Cooperação Democrática. In: BARROSO, Luís Roberto 

(org.) A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 43-44. 
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 SILVA, Lillian Lenite de & AMORIM, Wellington Lima. Um balance teórico sobre a teoria da democracia 

deliberativa - As críticas de Joshua Cohen a Jürgen Habermas. In: Revista Interdisciplinar Científica 

Aplicada. v. 4, n. 1, Blumenau, 2010. p. 152. 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 17° ed, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 465-466. 
353
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Pois bem: feitas tais considerações, tem-se que já foi visto na presente pesquisa que o 

reconhecimento do direito à saúde como questão intrínseca à democracia e à participação 

social decorre diretamente de diretriz do SUS encampada na própria Constituição Federal 

(fruto dos esforços da base político-ideológica da Reforma Sanitária Brasileira) ganhando 

vida a partir dos Conselhos e Conferências de Saúde institucionalizadas como autênticos 

espaços de participação e controle social na saúde
354

. 

Tal característica, ímpar entre os direitos sociais, além de corroborar com a ideia já 

defendida de estar o direito à saúde posicionado em uma espécie de primeiro plano dentre os 

direitos fundamentais sociais frente a sua natureza de direito impreterível e polifacético, 

significa a adoção no ordenamento brasileiro da ideia de que as bases das políticas públicas 

em saúde devem ser ditadas e priorizadas a partir das necessidades mais latentes do povo, 

reforçando a importância da democracia participativa na concretização do direito à saúde. 

Desta maneira, são os Conselhos de Saúde e as Conferências as instâncias colegiadas 

que materializam a participação da comunidade na gestão do SUS, funcionando como 

relevantes instrumentos para a correção das problemáticas encontradas na efetividade do 

direito à saúde no cenário hodierno pátrio já que possuem responsabilidades tanto na 

elaboração das diretrizes das políticas em saúde como também no controle e fiscalização do 

atingimento das metas pactuadas. 

Daí se dizer que tais Conselhos constituem instâncias de cogestão pública integrantes 

de um novo tecido social descentralizado e participativo, o qual possibilita o reconhecimento 

da subjetividade e da diversidade como parte da cidadania e aproxima o direito à saúde dos 

ideais democráticos
355

, devendo-se, portanto, serem buscadas medidas que garantam o 

eficiente funcionamento dos mesmos. 

 

6.1.2 Os problemas na atual conjuntura dos Conselhos de Saúde no Brasil. 

 

                                                 
354
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Como visto, os Conselhos de Saúde foram institucionalizados pela Lei 8.142/90 e as 

diretrizes para sua criação e funcionamento estão reguladas pela Resolução n.º 333/03 do 

Ministério da Saúde. Tais fóruns colegiados atuam em caráter permanente e deliberativo e são 

compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais e usuários 

(cuja representação é paritária com relação ao conjunto dos demais segmentos
356

) atuando na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros. 

As Conferências de Saúde, por sua vez, são instâncias temporárias que se reúnem a 

cada quatro anos e possuem a importante função de avaliar a situação de saúde do país, além 

de propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

podendo ser convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo próprio Conselho 

de Saúde. 

A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, tida como marco histórico da 

luta democrática no campo da saúde, tem sido constatada uma crescente participação da 

sociedade nas conferências subsequentes as quais, continuamente, aprovam inúmeras 

resoluções sobre variados subtemas em saúde o que, se por um lado, demonstra uma maior 

preocupação social em contribuir para a mudança da situação da saúde no país, também 

denota que a diversidade e complexidade dos problemas enfrentados tendem a uma 

pulverização das deliberações, o que acaba dificultando a identificação das prioridades de 

cada localidade
357

. 

Assim, em que pese praticamente todos os municípios brasileiros
358

 possuírem 

Conselhos de Saúde e realizarem as respectivas Conferências, nem sempre tais órgãos 

conseguem contribuir de maneira eficaz para o planejamento da saúde pública já que alguns 

fatores impossibilitam a perfeita realização de todas as funções inerentes aos mesmos.  

Nesse sentido, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 

Saúde vem promovendo avaliações sobre a inserção das deliberações de tais fóruns nos 

processos decisórios e nos modos de formulação e implementação das políticas locais de 

saúde no intuito de aferir o nível de eficácia democrática dos mesmos e propor inovações 
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metodológicas visando à ampliação da participação social, sobretudo, a partir da alocação de 

recursos para a capacitação no campo da educação em saúde
359

. 

Contudo, antes de partir para uma análise dos principais problemas enfrentados no 

âmbito dos Conselhos e apresentar hipóteses de solução para os mesmos, faz-se imperioso 

reforçar as funções mais relevantes de tais fóruns deliberativos espalhadas nos principais 

instrumentos legislativos relacionados à saúde pública. 

A Constituição Federal, no art. 77, III, § 3° do ADCT, já deixa claro que os recursos 

das dos Estados, do DF e dos Municípios destinados à saúde e os transferidos pela União para 

a mesma finalidade serão aplicados por meio do Fundo de Saúde, cuja fiscalização e 

acompanhamento cabem aos respectivos Conselhos de Saúde. Tal incumbência é reforçada no 

art. 33 da Lei do SUS, a qual também deixa clara a necessidade de serem tais órgãos 

deliberativos ouvidos no processo de planejamento e orçamento do SUS (art. 36), cabendo ao 

Conselho Nacional de Saúde estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos 

planos de saúde (art. 37). 

Na já mencionada Lei n.º 8.142/90, além das disposições já informadas, é de se 

destacar a regra constante no inciso II do art. 4°, o qual inclui entre os requisitos para que os 

Estados e Municípios recebam os repasses de verbas automáticos fundo a fundo, a prévia 

existência de Conselho de Saúde que respeite a composição paritária dos usuários, o que 

reforça a importante função fiscalizatória de tais conselhos. 

Em âmbito infralegal, a Portaria do Ministério da Saúde n.º 399/2006, que divulga o 

Pacto pela Saúde, ao tratar da importância da participação e do controle social enumera, 

dentre outras, ações relevantes como a necessidade de serem apoiados: os conselhos de saúde, 

as conferências e os movimentos sociais que atuam no campo de saúde; o processo de 

formação dos conselheiros; a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde; o 

processo de educação popular em saúde visando à qualificação e ampliação da participação 

social no SUS. 

Além disso, o mesmo instrumento, ao tratar da responsabilidade dos Municípios no 

planejamento e programação do plano de saúde, termina reforçando a necessidade de ser tal 

plano submetido ao crivo do Conselho de Saúde correspondente para aprovação; bem como 

dispõe que as decisões pactuadas a partir das negociações das Comissões Intergestores que 

versarem sobre matéria da esfera de competência dos conselhos deverão ser também 

submetidas à apreciação destes. 
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Na Portaria n.º 648/2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, por sua 

vez, ao tratar do financiamento da atenção básica, é estabelecido que os repasses referentes 

aos pisos de atenção básico aos municípios devem ser efetuados em conta aberta 

especificamente para essa finalidade, objetivando facilitar o acompanhamento dos respectivos 

Conselhos, os quais, juntamente com o Poder Legislativo e o Ministério Público, deverão ser 

notificados quanto aos avisos de crédito lançados juntamente, medida de suma relevância para 

a fiscalização dos investimentos em saúde. 

Além disso, tal Portaria reforça a necessidade da comprovação da aplicação dos 

recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde ser apresentada ao Ministério da Saúde e 

ao Estado através de relatório de gestão, o qual também deverá ser aprovado pelo respectivo 

Conselho. 

Finalmente, a aludida Resolução n.º 333/2003 do Ministério da Saúde é o instrumento 

mais específico quanto ao tema e apresenta importantes regras relacionadas à estruturação e 

funcionamento dos Conselhos, destacando-se o seguinte:  

 

i. o dever
360

 de o Executivo respeitar os princípios democráticos a partir do 

consequente acolhimento das demandas da população, consubstanciadas nas 

Conferências de Saúde;  

ii.  a natureza de função de relevância pública
361

 dos respectivos conselheiros, 

os quais ficam dispensados do seu trabalho durante as ações específicas no 

respectivo Conselho;  

iii.  o dever de o governo
362

 garantir autonomia para o pleno funcionamento dos 

Conselhos, dotação orçamentária (com gerenciamento do orçamento pelo 

próprio Conselho), Secretaria Executiva e estrutura administrativa;  

iv. a necessidade de, a cada três meses
363

, o gestor de saúde local se pronunciar 

perante o Conselho acerca do andamento da agenda de saúde pactuada 

apresentando o relatório de gestão com a respectiva prestação de contas 

sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos repassados, bem como 

a descrição da produção e ofertas de serviços na rede assistencial própria ou 

contratada com a respectiva comprovação de congruência com os princípios 

e diretrizes do SUS; 
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v. oitiva do Ministério Público em caso de necessidade de auditorias externas e 

independentes feitas pelos Conselhos sobre as contas e atividades do gestor 

do SUS bem como, recurso para o Parquet em caso de não homologação dos 

atos deliberativos dos Conselhos pelo chefe do poder constituído em cada 

esfera de governo no prazo de trinta dias
364

; e 

vi.  a competência dos Conselhos para, especialmente
365

: vi.1 definir as 

diretrizes para elaboração dos planos de saúde e sobre eles deliberar, 

conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade 

organizacional dos serviços; vi.2 aprovar a proposta orçamentária anual da 

saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de 

planejamento e orçamentação ascendentes; vi.3 propor critérios para a 

programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde, 

acompanhando a movimentação e destinação dos recursos, fiscalizando e 

controlando os gastos e, finalmente, deliberando sobre os critérios de 

movimentação de tais recursos fundo a fundo. 

Do exame das atribuições acima citadas depreende-se que os Conselhos e as 

respectivas Conferências de Saúde se apresentam como os instrumentos basilares para a 

concretização da diretriz constitucional do SUS referente à participação da comunidade, 

funcionando como um catalizador do processo de construção de uma democracia participativa 

em matéria de saúde no ordenamento pátrio já que tais fóruns representativos possuem 

funções tanto relacionadas com a fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos, 

como também, com a própria elaboração e participação das diretrizes que embasarão o 

planejamento em saúde. 

De se destacar, desde já, outro importante aspecto dos Conselhos que será pertinente 

para o exame do tópico seguinte, que é o fato de tais fóruns funcionarem como mitigadores da 

própria discricionariedade do administrador no processo de implementação das políticas 

públicas em saúde já que as escolhas e prioridades a serem empreendidas devem estar 

amoldadas às diretrizes expostas pelos Conselhos na elaboração do plano de saúde e por estes 

aprovadas
366

. 
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Nesse sentido, tais Conselhos consubstanciam um importante canal de abertura para 

um controle popular na concretização do direito à saúde e o papel dos mesmos termina se 

estendendo por toda a cadeia da política pública de saúde, já que atuam tanto na fase anterior 

(elaboração) quanto na concomitante (acompanhamento) e na posterior (aprovação das 

prestações de conta quanto às metas pactuadas), o que só sobreleva a necessidade de tais 

fóruns serem melhor estruturados, eficientemente capacitados e, principalmente, cobrados 

quanto ao pleno exercício de suas atribuições. Ou seja, a realização prática, e de maneira 

eficaz, das atribuições previstas para tais órgãos deliberativos é um objetivo que deve ser 

buscado e cada vez mais aperfeiçoado, significando sua concretização um importante 

mecanismo para a efetividade do direito à saúde. 

Ocorre que, infelizmente, a realidade de tais Conselhos é bastante diferente da 

previsão arquitetada no papel e diversos problemas organizacionais dificultam a perfeita 

estruturação prática dos mesmos, conforme se verá adiante. 

Em primeiro lugar, pode ser destacada a falta de infraestrutura minimamente 

organizada, além de apoio administrativo, operacional, econômico e financeiro para o seu 

pleno e regular funcionamento, o que acaba dificultando a análise dos assuntos colocados em 

pauta e desestimulando a atuação dos conselheiros.  

Nesse sentido, frente à natureza de relevância pública dos conselheiros e a importância 

das atribuições dos respectivos Conselhos de Saúde, a estruturação mínima que garanta a 

potencialidade de eficiência dos mesmos deve ser mais levada a sério pelo Poder Público 

como verdadeira prioridade, devendo o cumprimento das disposições acima referenciadas 

serem fiscalizadas tanto pela população como pelo Ministério Público, sendo, quando 

necessário, pleiteado judicialmente o respeito a tais determinações. 

A solução para este problema é simples. Por força da Lei n.º 8.142/90, como já 

mencionado, dentre os requisitos para que os Estados e Municípios possam receber os repasse 

fundo a fundo, encontra-se a necessidade de prévia existência de Conselho de Saúde que 

respeite a composição paritária dos usuários. 

 Defende-se que a leitura dessa previsão deve ser no sentido de que “prévia existência” 

não diz respeito unicamente a existência de uma estrutura física em si (meramente um prédio 

                                                                                                                                                         
implementado, passa a ser dever praticar os atos concretos necessários à sua execução, inclusive fazer constar do 

orçamento crédito correspondente, dotá-lo de recursos bastantes e liberá-los oportunamente. Igualmente, caso o 

administrador tenha decidido colocar em funcionamento determinado serviço de saúde, terá se comprometido 

logicamente a prestá-lo com eficiência, até porque, adstrito que está pela Constituição, não lhe é dado agir 

diferentemente. Também aqui, por óbvio, não há discricionariedade possível.” HENRIQUES, Fátima Vieira. 

Direito Prestacional à saúde e Atuação Jurisdicional. In: NETO, Cláudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel 

(coords.). Direitos sociais, Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p. 858. 
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do Conselho ou uma sala) mas, mais do que isso, o respeito à todas as disposições quanto ao 

funcionamento e estruturação dos Conselhos previstas na já referida Resolução n.º 333/2003 

do Ministério da Saúde, podendo e devendo, desta maneira, o Judiciário, ao ser provocado 

(especialmente pelo Ministério Público), determinar a suspensão dos repasses de valores dos 

fundos de saúde até que sejam respeitadas e cumpridas as determinações quanto ao 

funcionamento regular e eficiente de tais Conselhos por parte do Poder Público. 

Outro relevante problema estrutural que claramente compromete a própria essência 

democrática de tais Conselhos é o fato de, em alguns casos, a presidência dos mesmos acabar 

sendo exercida pelos próprios gestores dos recursos do SUS o que termina subvertendo 

completamente a lógica de funcionamento de tais Conselhos já que os gestores acabam se 

tornando fiscais de si próprio, prejudicando, assim, a ideia de participação paritária dos 

usuários, além de ofender os nortes constitucionais da democracia participativa, moralidade 

administrativa e participação da comunidade no SUS. 

Desta maneira, os regimentos internos dos Conselhos de Saúde pelo Brasil afora que 

estabelecem gestores de saúde como seus presidentes natos ofendem os artigos 1°, II e 

parágrafo único; art. 37, caput; e art. 198, III da Constituição Federal, que dispõe 

respectivamente sobre democracia participativa, princípio da moralidade e participação da 

comunidade como diretriz do SUS
367

 já que em tais circunstâncias resta confundida a figura 

de controlador com a de controlado o que, em última instância, fulmina o relevante papel 

fiscalizador e controlador de tais Conselhos. Daí por que ser medida mais aconselhável à 

resolução deste problema, a alteração da Resolução n.º 333/2003 do Ministério da Saúde no 

sentido de acrescentar a proibição do gestor ocupar a respectiva presidência dos Conselhos. 

Seguindo, outro entrave ao pleno funcionamento dos Conselhos é o recorrente retardo 

prolongado ou, até mesmo, a própria falta de homologação, por parte do gestor, das 

deliberações do Conselho, o que leva ao risco de tornar sem efeito tais decisões e termina 

prejudicando a realização dos anseios acordados no âmbito desses órgãos deliberativos, já que 

a implementação efetiva das decisões empreendidas nas reuniões depende de homologação 

parar surtir efeitos práticos
368

. 

Como não há institutos jurídicos que obriguem diretamente o Executivo a acatar as 

decisões dos conselhos (decisões essas que muitas vezes contrariam os interesses 
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dominantes), a saída para os mesmos, como já visto anteriormente (inciso XII da quarta 

diretriz da Resolução n.º 333/2003 do Ministério da Saúde), é recorrer ao Ministério Público 

nos casos em que não há homologação dos seus atos deliberativos pelo Poder Público no 

prazo de trinta dias, devendo o Parquet diligenciar de modo a serem cumpridas as 

determinações pactuadas nas deliberações dos Conselhos, fazendo valer assim, tanto a 

referida Resolução quanto a Lei n.º 8.142/90, podendo se utilizar, para isso, do importante 

mecanismo extrajudicial do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 

De se destacar também a dificuldade em se manter os Conselhos como espaços 

voltados para os interesses da população, visto que é recorrente no país o risco de 

desvirtuamento da representação popular dos integrantes dos Conselhos, os quais, na maioria 

das vezes, por não passarem por capacitação alguma, não possuem o conhecimento necessário 

quanto às possibilidades de sua atuação e os instrumentos legais a eles disponíveis, cenário 

este que contribui para a caracterização dos Conselhos como espaços paralelos ao dos órgãos 

estatais, aproximando-o dos interesses locais dominantes em detrimento do interesse 

coletivo
369

. 

Por isso que, na maioria dos Conselhos, é normal se identificar um verdadeiro (e, de 

certo modo, inerente) quadro de desigualdade de informações entre seus membros, os quais 

representando segmentos diversos acabam não se entendendo da melhor maneira nos assuntos 

a serem debatidos, o que enfraquece o papel desses órgãos deliberativos e, em especial, a 

influência do papel da participação dos usuários. 

Nesse contexto, é medida salutar à concretização do poder conferido aos usuários, 

reforçando à previsão da representação paritária dos mesmos, uma capacitação progressiva 

dos conselheiros representantes dos anseios do povo de modo que a falta de informação destes 

com relação a assuntos específicos dos prestadores e profissionais de saúde bem como dos 

gestores, não termine esvaziando a importante função dos mesmos perante os Conselhos nem 

acabe os desestimulando pela precária contribuição por eles proporcionada. 

A escolha por uma representação paritária (50% de conselheiros usuários, 25% 

gestores e 25% profissionais de saúde) que privilegie a participação do povo, portanto, deve 

ser acompanhada de uma sistematizada capacitação de modo que os anseios da população 

sejam compreendidos e acatados nos importantes debates travados nas reuniões dos 
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Conselhos e nas Conferências de Saúde o que vem a corroborar com a realização da 

democracia participativa ínsita a tais órgãos
370

. 

Desta forma, em que pese essa paridade significar um importante mecanismo 

democrático na estruturação dos conselhos, a mesma não se reduz simplesmente a uma 

questão numérica de metade-metade, mas sim, a uma estruturação que implique em uma 

correlação de forças tendente a garantir a equidade nas condições de participação e tomada de 

decisão, levando-se em consideração as assimetrias existentes entre as representações 

governamentais e não governamentais
371

. 

Reforçando este raciocínio, tem-se que a estruturação arquitetada para tais órgãos 

deliberativos é guiada pela diretriz constitucional do SUS de participação da comunidade e, 

desta maneira, o papel dos conselheiros que representam os profissionais de saúde e os 

gestores deve ser interpretado à luz de tal diretriz, com vistas a priorizar as necessidades 

apontadas pelos usuários.   

Desta maneira, as funções inerentes aos conselheiros representantes dos profissionais 

de saúde devem se aproximar muito mais de uma tarefa informativa e esclarecedora quanto 

aos problemas apontados pelos usuários do que um desempenho voltado a fazer valer 

interesses privados das classes ali representadas. Da mesma forma, o papel da parcela de 

conselheiros representantes dos gestores deve ser voltado a uma atuação comunicadora, como 

um canal de abertura que repasse os anseios apontados pelos usuários para o Poder Público e 

não como um meio de se impor as determinações pré-definidas do Poder Público com relação 

as ações e serviços em saúde. 

Outro ponto problemático é a falta de transparência e de divulgação tanto da existência 

quanto das próprias atividades de tais Conselhos, sendo constatado que a população raramente 

é informada pelos principais canais (televisão, rádio, internet, por exemplo) acerca de dados 

relativos à própria sede dos mesmos (endereço, telefone de contato, horário de funcionamento 

e atendimento à população) bem como quanto à realização das eleições dos conselheiros, das 
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 Questionando o real acesso da população a esses espaços de construção de uma democracia participativa 

frente à tecnicidade imposta pelo Estado no trato dos desafios da vida cotidiana, o psicólogo social Dario 
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reuniões, os resultados das deliberações, os contatos dos conselheiros representantes dos 

usuários etc
372

. 

 

6.1.3 Reestruturação dos Conselhos de Saúde e a efetiva democratização das políticas de 

saúde no país. 

 

As dificuldades conjunturais delineadas (especialmente a assimetria existente entre os 

diversos segmentos da sociedade civil e os agentes governamentais com relação às 

informações e conhecimentos necessários a uma efetiva participação nas deliberações) 

interferem diretamente na qualidade do processo decisório empreendido no âmbito dos 

Conselhos, sendo primordial a busca por mecanismos que proporcionem condições 

equitativas entre os atores envolvidos visando a um melhor diálogo e a um aperfeiçoamento 

do grau de legitimidade dos processos de deliberação
373

. 

Para tanto, é fundamental se examinar as variáveis inerentes à qualidade desse 

processo decisório as quais envolve, dentre outros, pontos relevantes para se aferir o nível de 

efetividade do controle social sobre as políticas de saúde como: a existência ou não de debates 

prévios às decisões; a pluralidade dos interesses envolvidos; o nível de autonomia dos sujeitos 

para sustentar suas posições; e o maior ou menor poder de cada membro ou segmento na 

construção da agenda dos assuntos a serem enfrentados
374

. 

Quanto a essas nuances, identifica-se ser rotineiro o engessamento do poder dos 

Conselhos nas tomadas de decisão, especialmente da parcela de conselheiros representante 
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 Considerado conselho-referência no ano de 2009 por apresentar um alto nível de amadurecimento e realizar 
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partidos políticos e o consequente enfraquecimento da participação popular no âmbito dos mesmos. Na visão do 
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a mera adesão as propostas programáticas e listas eleitorais, se tratando de uma cumulação de direitos, com a 
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enquadram perfeitamente as necessidades da participação nos Conselho de Saúde. VALADÉS, Diego. Cinco 

grandes retos (y otras tantas amenazas) para la democracia constitucional em el siglo XXI. In: Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2010, p. 598-612. 
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dos usuários, visto que, quando o governo propõe a inclusão de determinado tema na pauta 

dos mesmos, os programas e políticas quanto a esta temática já são quase sempre pré-

definidas, ocasionando certo esvaziamento do papel prévio dos Conselhos, os quais ficam 

com suas atividades restritas à questões meramente formais acerca da execução e 

implementação da política já previamente elaborada, sendo raro a oportunização de se discutir 

no âmbito dos Conselhos os aspectos referentes à etapa de elaboração
375

. 

Vislumbra-se, desta forma, que o governo, na maioria das vezes, apenas cumpre o rito 

de apresentação e informação acerca da implementação de uma política elaborada, havendo 

uma clara dissociação entre a agenda das políticas e a dos Conselhos, prática que atenta contra 

a própria natureza de tais órgãos de deliberação e enfraquece sua essência democrática uma 

vez que, quando são convocados para a discussão do que já foi previamente elaborado, aos 

mesmos acaba sendo afastada a possibilidade de interferirem no espectro de incidência sobre 

o núcleo duro das políticas de saúde
376

. 

Desta maneira, vê-se que a configuração dos Conselhos de Saúde como efetivos 

espaços de deliberação das políticas de saúde depende diretamente do comprometimento do 

Poder Público em compartilhar com tais órgãos um nível simétrico de capacidade tanto de 

elaboração quanto de decisão com relação a agenda das proposições e prioridades a serem 

seguidas.  

Nesse sentido, a simples criação de tais espaços deliberativos, por si só, não significa 

garantia de efetividade para a democratização das políticas de saúde, a qual somente poderá 

ser alcançada com a correção dos inúmeros problemas práticos identificados na organização 

dos Conselhos e o consequente respeito e cumprimento das previsões constantes na Resolução 

n.º 333/03 do Ministério da Saúde e na Lei n.º 8.142/90 já examinadas
377

. 
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Corroborando com a visão acima, diversos estudos e pesquisas pelo Brasil
378

 

comprovam a ineficiência dos Conselhos de Saúde e retratam os problemas conjunturais supra 

mencionados, o que faz ligar o sinal de alerta para a necessidade de uma imediata 

reestruturação de tais instrumentos
379

, sobretudo a partir da atuação do Ministério Público na 

fiscalização do implemento das obrigações legais dos mesmos, vislumbrando-se possível a 

atuação judicial no sentido de que a legislação mencionada do tema seja respeitada e 

eficientemente cumprida na prática. 

Além do apoio do Ministério Público na fiscalização quanto ao respeito das diretrizes 

funcionais de tais Conselhos, é certo que outros atores podem ajudar na tarefa de se garantir 

uma melhor abertura desses espaços democráticos, como é o caso das Organizações Não 

Governamentais ligadas à área de saúde e as comissões de saúde tanto da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) quanto das defensorias públicas que podem, mediante ações 

específicas, incentivar (sobretudo, pelas redes sociais na internet), a maior participação da 

sociedade
380

 a partir da divulgação de detalhes quanto as reuniões, eleições e estruturação dos 

Conselhos. 

Os Tribunais de Conta, por sua vez, também exercem papel relevante nessa jornada. Já 

foi visto que, devido às previsões constantes no art. 77, III, § 3° do ADCT e no art. 33 da Lei 

do SUS, foi conferido aos Conselhos de Saúde o importante poder de fiscalizar os recursos 

destinados às ações e serviços públicos de saúde “sem prejuízo do disposto no art. 74” da CF, 

ficando implícito, com tal ressalva, que esse controle deve ocorrer de forma paralela ao 

                                                                                                                                                         
no Brasil: a prática dos conselhos de gestão das políticas públicas, p. 17. Disponível em:  
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controle interno do próprio Executivo o qual, por sua vez, tem a finalidade de apoiar o 

controle externo no exercício de sua missão institucional, sendo este exercido com o apoio 

dos Tribunais de Contas. 

Depreende-se desse raciocínio que os Conselhos de Saúde podem atuar em parceria 

com os Tribunais de Contas e essa relação torna-se benéfica para uma maior eficiência no 

desenvolvimento das funções de ambos
381

, o que contribui para a ampliação, na sociedade 

civil, da possibilidade de uma cultura participativa no controle da efetividade das políticas 

públicas
382

. Nesse raciocínio, os Tribunais de Contas ganham, já que suas ações são 

reforçadas pela cooperação das comunidades diretamente envolvidas; os Conselhos de Saúde, 

também, uma vez que passa a existir um incremento na qualidade do controle do gasto 

público e na identificação dos recursos transferidos; e, finalmente, a população, que fica 

respaldada por uma fiscalização mais incisiva contra a má utilização dos recursos e corrupção. 

A ideia defendida nesse tópico, portanto, é a de que os Conselhos de Saúde, autênticos 

canais para que a sociedade participe e dite o ritmo das prioridades das políticas públicas em 

saúde, são importantes mecanismos de concretização do direito à saúde no ordenamento 

pátrio e, como não é dada a atenção necessária aos mesmos (uma vez que a configuração legal 

prevista para o mesmo é subvertida na prática por inúmeros vícios
383

), o apoio de outros 

atores (incluindo-se o papel do Judiciário ao primar pelo cumprimento do arcabouço 

legislativo que rege tais Conselhos) é medida salutar para a melhoria da eficiência 

democrática desses espaços
384

. 

Outro aspecto essencial à concretização do direito à saúde a ser estudado a seguir diz 

respeito aos gastos em saúde e a consequente necessidade de que o caráter prioritário desse 
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direito seja garantido desde a fase orçamentária, destacando-se, nesse ponto, temas 

importantes como a possibilidade de se criar, em todas as esferas de governo, mecanismos de 

participação e controle social do ciclo orçamentário. 

 

6.2 A PROBLEMÁTICA DOS GASTOS EM SAÚDE PÚBLICA E A NECESSIDADE DE 

UMA HARMONIZAÇÃO ENTRE O CICLO ORÇAMENTÁRIO E AS PRIORIDADES 

CONSTITUCIONAIS. 

 

Um dos grandes entraves à concretização do direito à saúde no Brasil é a problemática 

que envolve a questão dos gastos públicos nesse setor. A dificuldade não está restrita à 

simples constatação de ser preciso, ou não, disponibilizar mais recursos financeiros para a 

saúde; na verdade, engloba diversos aspectos que vão desde a necessidade de um ciclo 

orçamentário que respeite as prioridades constitucionais até o exame da correta aplicação dos 

recursos existentes. 

O objetivo desse capítulo, por conseguinte, não é aprofundar em questões 

orçamentárias e financeiras específicas, mas sim, alertar para a necessidade de o instrumento 

do orçamento público refletir tanto na sua fase de elaboração quanto em sua execução as 

prioridades assentadas na Constituição de modo a evitar situações práticas desvirtuadoras da 

lógica pensada para a realização dos direitos fundamentais, mormente, do direito à saúde. 

É pertinente, portanto, a noção de se buscar o esgotamento de prioridades mais 

relevantes em detrimento de alvos menos essenciais, raciocínio este, intrínseco, por exemplo, 

ao seguinte questionamento: é possível suscitar a falta de recursos para a saúde quando 

existem, no mesmo orçamento, recursos com propaganda de governo? 

Nessa temática, em que pese ter sido proferida em sede de liminar, merece destaque o 

teor da decisão empreendida pelo Juiz de Direito da Comarca de Currais Novos/RN, Dr. 

Marcus Vinícius Pereira Júnior, que, frente à recalcitrância do Estado do Rio Grande do Norte 

em realizar certas ações e serviços de saúde, determinou que a Governadora daquele estado, a 

Sra. Rosalba Ciarlini, suspendesse todas as propagandas pagas pelo Estado, sob pena de 

multa, até a correção do problema. Destaca-se o seguinte trecho
385

: 
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http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=27196AEB9C77D224D12F6B3C4CC76113.appsWeb1?pagin

aConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=103&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroD

igitoAnoUnificado=0101509-70.2013&foroNumeroUnificado=0103&dePesquisaNuUnificado=0101509-

70.2013.8.20.0103&dePesquisa= . Acessado em: 01/08/2013. 

http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=27196AEB9C77D224D12F6B3C4CC76113.appsWeb1?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=103&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0101509-70.2013&foroNumeroUnificado=0103&dePesquisaNuUnificado=0101509-70.2013.8.20.0103&dePesquisa=
http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=27196AEB9C77D224D12F6B3C4CC76113.appsWeb1?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=103&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0101509-70.2013&foroNumeroUnificado=0103&dePesquisaNuUnificado=0101509-70.2013.8.20.0103&dePesquisa=
http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=27196AEB9C77D224D12F6B3C4CC76113.appsWeb1?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=103&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0101509-70.2013&foroNumeroUnificado=0103&dePesquisaNuUnificado=0101509-70.2013.8.20.0103&dePesquisa=
http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/search.do;jsessionid=27196AEB9C77D224D12F6B3C4CC76113.appsWeb1?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=103&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0101509-70.2013&foroNumeroUnificado=0103&dePesquisaNuUnificado=0101509-70.2013.8.20.0103&dePesquisa=
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(...) No mesmo mandado deve ser determinado que a referida gestora 

SUSPENDA todas as propagandas pagas pelo ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, nos termos dos itens 17 e 18, até que sejam garantidos os 

direitos à saúde por parte do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em 

relação aos processos referidos às fls. 51/54. FIXO, nos termos do art. 461, 

§5º, CPC, multa pessoal por descumprimento em R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), que deverá ser destinado ao custeio de demandas de saúde, 

ou seja, o valor deve ser depositado em favor do Fundo Estadual da Saúde, 

caso haja descumprimento da presente decisão por parte da Governadora do 

Estado do RN; b) expeçam-se, também, MANDADOS à InterTV Cabugi, 

TV Ponta Negra, TV Bandeirantes Natal, TV Tropical, TV União, TV 

Universitária, Sidys TV a Cabo, Jornal Tribuna do Norte, Rádios (96, 98, 

104,7 e Cabugi), determinando a SUSPENSÃO IMEDIATA de todos os 

serviços de propaganda/publicidade pagos pelo ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE. Caso sejam descumpridas as determinações da 

presente decisão, por parte das empresas intimadas, FIXO, nos termos do art. 

461, §5º, CPC, multa por descumprimento em R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), que deverá ser destinado ao custeio de demandas de saúde, ou 

seja, o valor deve ser depositado em favor do Fundo Estadual da Saúde, 

caso haja descumprimento da presente decisão.  

(...). (Grifos acrescidos) 

 

Ademais, de se destacar que a decisão em questão considerou em sua fundamentação o 

fato de que, (conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que 

aprovou com ressalvas as contas do governo do RN) no ano de 2011, o referido estado gastou 

mais com diárias e publicidade governamental do que com saúde pública
386

 o que só acentua 

o quadro de calamidade da saúde no RN
387

 e, na linha dos argumentos que se seguem, 

configura-se completamente inconstitucional por afronta ao desenho constitucional prioritário 

que é delineado para o direito à saúde na CF de 1988. 

Pelo exposto, a defesa aqui proposta é no sentido de que a alegação da já estudada 

reserva do possível deve passar por uma releitura de modo a priorizar o raciocínio de que, 

antes de os finitos recursos do Estado acabarem para os direitos fundamentais, precisam os 

mesmos, necessariamente, estar esgotados para áreas não prioritárias do ponto de vista 

constitucional e não do detentor do poder, já que a negativa de realização de um direito 

                                                 
386“

Quanto à saúde pública, destaca-se o baixo nível de investimentos realizados nessa área, com aplicação de 

recursos da ordem de R$ 11.076.834,92, valor este inferior àquele aplicado no exercício financeiro de 2010 (R$ 

17.386.528,39), configurando um decréscimo de 36,29%. Ainda, tal montante situou-se em patamar inferior 

àqueles relativos a despesas menos prioritárias, como diárias (R$ 23.678.716,14) e publicidade governamental 

(R$ 16.851.590,51).” In: Relatório e Projeto de Parecer Prévio do TCE RN, Agosto 2012, p. 126-127. 

Disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/2009/download/REL_GOV2011.pdf. Acessado em: 01/08/2013. 
387

 Merece aqui ser ressaltado o importante trabalho do TCE-RN que, por meio do Relatório Preliminar sobre a 

Rede Hospitalar da SESAP/RN de maio de 2013, tratou de esmiuçar a situação da rede de hospital público do 

RN emitindo, ao seu final, cerca de noventa e nove recomendações a serem seguidas pelo Governo daquele 

Estado. Disponível em: http://www.coren.rn.gov.br/download/relatoriotce.pdf.  Acessado em: 01/08/2013. 

http://www.tce.rn.gov.br/2009/download/REL_GOV2011.pdf
http://www.coren.rn.gov.br/download/relatoriotce.pdf
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fundamental, enquanto ainda existe verba disponível para uma área não prioritária, termina 

por afrontar a priorização dada aos direitos fundamentais pela Constituição
388

. 

Explicando melhor, sugere-se o fim da cultura, instaurada e aceita na realidade 

brasileira, de que basta se atingir o respeito aos valores e percentuais mínimos a serem 

empregados em saúde pública para os gestores públicos estarem, de certo modo, quites com 

os anseios da população; e isso passa por dois pontos chaves: a necessidade de reestruturação 

da forma como se desenvolve a própria execução do orçamento público no país
389

; e o 

incremento da fiscalização dos gastos públicos atrelado a padrões mínimos de eficiência
390

. 

Ilustrada a problemática, o presente tópico, inicialmente, examinará a questão dos 

gastos públicos em saúde ressaltando a importante contribuição da recente, e já brevemente 

pincelada, Lei Complementar n.º 141/2012 para, posteriormente, tratar da questão 

orçamentária em si, alertando para a necessidade de medidas que assegurem a priorização do 

direito à saúde tanto no momento da elaboração quanto na execução orçamentária. 

 

6.2.1 A delimitação do mínimo a ser gasto em saúde pelo Poder Público. 

 

Conforme já analisado, por força da Lei Complementar n.º 141/2012 foram instituídos, 

nos termos do § 3° do art. 198 da Constituição Federal, alguns aspectos relevantes à 

problemática dos gastos públicos como o valor mínimo e normas de cálculo do montante a ser 

aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços de públicos de saúde; os percentuais 

mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados anualmente pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos 

recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

                                                 
388

 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005, p. 74 apud GUERRA, Gustavo Rabay. A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos 

gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social. 

Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/concretizacaodosdireitossociais.pdf.  Acessado 

em: 12/05/2013. 
389

 De se destacar as lições de Celso Ribeiro Bastos no sentido de que a inspiração última do orçamento é “de se 

tornar um instrumento de exercício da democracia pelo qual os particulares exercem o direito, por intermédio de 

seus mandatários, de só verem efetivadas as despesas e permitidas as arrecadações tributárias que estiverem 

autorizadas na lei orçamentária”. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. São 

Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 127-128. 
390

 Corroborando com essa visão, Louisianne Paskalle pondera que: “de fato, o orçamento não é abundante e, 

posto isto, é que se deve trabalhar com mais eficiência na administração pública. O que se constata é que, além 

da escassez orçamentária, há um mau uso dos recursos públicos que são registrados pelos escândalos sucessivos 

de corrupção, desvio de dinheiro, fraude em licitações e compra de votos”. MAIA, Louisianne Paskalle Solano. 

Direitos fundamentais, efetividade e limitações orçamentárias: uma perspectiva pós-positivista. In: MOURA, 

Lenice S. Moreira de (org.). O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo 

Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 423. 

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/concretizacaodosdireitossociais.pdf
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Municípios; bem como a definição do que será e não será considerado como despesa em 

ações e serviços públicos de saúde. 

Nesse contexto, restou confirmado que os Municípios devem destinar, no mínimo, 

15% de seus recursos próprios para a saúde; os Estados, no mínimo, 12%; e que a União deve 

aplicar, desde 2000, em ações e serviços públicos de saúde, os recursos mínimos 

correspondentes ao valor apurado no ano anterior, aplicada a variação nominal do PIB, tudo 

isso, respeitando-se as disposições da referida Lei Complementar no sentido de só serem 

direcionados recursos para ações e serviços que legitimamente estejam inseridas como 

despesas em saúde
391

. 

Tais disposições legais são salutares à concretização do direito à saúde, pois 

funcionam como parâmetros objetivos aptos a corrigirem certas disparidades ínsitas ao 

descaso das políticas públicas em saúde no Brasil durante os 12 anos à espera da referida Lei 

Complementar
392

, período marcado por inúmeras distorções frente a falta de clareza sobre o 

cálculo do aporte de recursos federais para a saúde e os tipos de situações que poderiam ser 

computadas como despesas nesta seara. 

Para se ter uma ideia, em 2007, 16 estados não atingiram o percentual mínimo 

necessário e deixaram de investir cerca de R$ 3,6 bilhões no setor; a União, por sua vez, entre 

2001 e 2008 deixou de aplicar cerca de R$ 5,48 bilhões para a saúde ao incluir em seu 

orçamento como verba da saúde os gastos com o Programa Bolsa Família e a incorporação de 

valores do Fundo para Erradicação da pobreza
393

. 

Antes do norte dado pela LC 141 2012, também foram contabilizados na “conta” do 

dinheiro da saúde, tanto por gestores estaduais como municipais, diversas ações que não 

possuíam ligação direta com a efetivação do direito à saúde nem com a estruturação do SUS, 

como é o caso, por exemplo, de gastos com saneamento, aposentadoria dos servidores, 

                                                 
391

Conforme o art. 4° da referida LC 141/2012, por exemplo, a limpeza urbana, as ações de assistência social, o 

pagamento de aposentadorias e pensões de servidores da saúde bem como a merenda escolar e outros programas 

de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, são situações que não podem ser enquadradas como 

despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos. 
392

 Frente à omissão legislativa em criar a lei complementar ora analisada, alguns instrumentos foram utilizados 

para tentar delimitar o campo de aplicação dos recursos para a saúde (como foi o caso da já mencionada 

Resolução n.º 322/03 do Conselho Nacional de Saúde), contudo, não obtiveram sucesso pela falta de clareza e 

coercibilidade dos mesmos, o que acabou gerando diversas distorções na aplicação das verbas com saúde. 
393

 KASEKER, Camila. Para onde está sendo desviado o dinheiro da saúde.  Revista da APM. n.º 605. São Paulo, 

2009, p. 14-15 apud CASTRO, Ione Maria Domingues de. Direito à saúde no âmbito do SUS: um direito ao 

mínimo existencial garantido pelo Judiciário? Tese de Doutorado, USP, São Paulo: 2012, p. 157. 
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bombeiros, merenda escolar, alimentação de presidiários, cestas básicas, manutenção de 

restaurantes populares etc
394

. 

 Constata-se, desta maneira, que a Lei Complementar em questão importou em 

considerável avanço tanto para a fiscalização dos investimentos mínimos a serem expendidos 

pelas esferas de governo, quanto, indiretamente, para a construção do mínimo em saúde, uma 

vez que, quando são arroladas as ações que podem e que não podem se enquadrar como 

despesas em saúde, se contribui para focalizar os gastos nas prioridades e afastar desperdícios, 

gerando maior eficiência na execução das políticas públicas sanitárias. 

 Defende-se, nesse contexto, que o Poder Judiciário tem legitimidade tanto para 

assegurar o fiel cumprimento da Lei Complementar em exame nas demandas que tenham tal 

pleito como objeto principal, como para considerar os parâmetros objetivos por ela fornecidos 

ao enfrentar demandas que envolvam a análise dos custos e a questão da reserva do possível. 

 Explicando melhor, diante de um pleito ligado ao direito à saúde, o magistrado não 

pode aceitar passivamente a alegação de que faltam recursos, mas sim, deve averiguar, antes 

de tudo, se quem alega tal falta está gerindo o sistema de maneira consentânea com a 

legislação pertinente, levando-se em conta, por exemplo, se o ente está cumprindo os 

percentuais mínimos para o orçamento da saúde bem como se há indícios de tentativa de 

“maquiar” os gastos com saúde através da inclusão de itens alheios a área sanitária, 

constatando, desta maneira, se a falta de verbas alegada é, de fato, real ou decorre do 

descumprimento da LC n.º 141/2012. 

Todavia, em que pese tais avanços trazidos pela LC n.º 141/2012, existem muitas 

críticas com relação ao valor que é gasto pela União com saúde anualmente e ao consequente 

déficit de aportes financeiros para o setor, o que termina evidenciando a necessidade de mais 

recursos para a saúde. Para se ter uma ideia, com relação a  União, o percentual do total de 

sua receita destinado à saúde vem caindo desde 1995 (em 1995 tal percentual foi de 11,72% e 

em 2011 foi de 7,3%) e, já no que se refere à necessidade de mais recursos para a saúde, a 

porcentagem do PIB anual que é direcionada para a saúde no Brasil é aquém da média 

mundial segundo dados da OMS (em 2010, por exemplo, o Brasil direcionou apenas 3,8% do 

seu PIB para a saúde, enquanto o percentual médio no mundo foi de 5,5%
395

). 

                                                 
394

 Nota Técnica n° 14, de 2012 emitida pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados - CONOF/CD. Análise das principais inovações trazidas pela Lei Complementar n.º 141, de 13 de 

janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional n.º 29, de 2000. p. 07. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/12536/regulamentacao_emenda.pdf?sequence=1Acessado 

em: 14/06/2013. 
395

 Tais dados podem ser encontrados no sítio eletrônico do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública 

SAÚDE + 10, o qual tem o objetivo de coletar assinaturas visando à formação de um Projeto de Lei de iniciativa 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/12536/regulamentacao_emenda.pdf?sequence=1


181 

 

 

Contudo, o intuito do presente capítulo não é enfrentar a discussão acerca da falta de 

recursos para a saúde (este déficit, assim como diversos problemas estruturais no âmbito do 

SUS, é evidente), mas sim, defender a correta aplicação dos recursos existentes a partir do 

eficiente cumprimento da LC 141/2012 bem como a necessidade de se buscar a vinculação 

das prioridades constitucionais, sobretudo com saúde, durante todo o ciclo orçamentário e 

quanto a este segundo ponto algumas observações importantes merecem destaque. 

 

6.2.2 O ciclo orçamentário e a priorização do direito à saúde. 

 

 Partindo para a questão orçamentária em si, como é sabido, na lógica orçamentária 

pátria não existe despesa que não esteja autorizada na lei orçamentária nem é permitido ao 

Poder Público buscar receitas de maneira indefinida sem o devido atrelamento às 

necessidades de financiamento. O orçamento público, portanto, é exatamente o instrumento 

que espelha a organização em prol da justa equação entre receitas e despesas e informa o 

tracejo dos planos de atuação do Poder Público. 

Desta maneira, assim como cada cidadão organiza e projeta suas ações na vida 

cotidiana a partir de sua disponibilidade financeira, o Estado arquiteta seu plano de ações com 

base no contraste entre suas arrecadações e as despesas, projetando para um determinado 

período o que poderá ou não ser realizado
396

, sendo essa projeção retratada exatamente 

através do instrumento do orçamento público com o consequente estabelecimento do Plano 

Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (art. 165, I, II, 

III, da CF de 1988). 

O orçamento público pode ser visto, desta forma, como o resultado de um processo 

decisório fundamental que consolida a alocação de recursos, a eleição das prioridades de ação 

estatal e se estruturam as políticas públicas em busca da efetivação de direitos
397

 e o seu 

almejado equilíbrio, no contexto hodierno, deve ser encarado não apenas como uma harmonia 

                                                                                                                                                         
popular que, buscando alterar a recente LC 141/2012, estipula a destinação de, no mínimo, 10% da Receita 

Corrente Bruta da União para a saúde de modo a recuperar os recursos federais decrescentes nos últimos anos 

para a saúde. Disponível em: http://www.saudemaisdez.org.br. Acesso em: 19/06/2013. 
396

 Nesse sentido, Antônio de Oliveira Leite pontua que: “o orçamento, na época atual, tem caráter dinâmico e 

não estático, por isso mesmo, os tradicionais princípios (unidade, equilíbrio contábil, financeiro, etc.) longe de 

facultarem o seu aperfeiçoamento, impõem-lhe garrote, dificultando a nobre e já oportuna tarefa de avanço, no 

sentido de obediência às mais modernas ideias, desde que coerentes com a finalidade a que visa o orçamento 

(...)”. LEITE, Antônio de Oliveira. Orçamento Público, em sua feição política e jurídica. In: CLÉVE, Clémerson 

Merlin; BARROSO, Luís Roberto (orgs.) Direito Constitucional: constituição financeira, econômica e social. 

Coleção doutrinas essenciais, v. 6, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 81. 
397

 VIEIRA, Sinara Gumieri. Concretizando direitos fundamentais: a hora e a vez do orçamento participativo. In: 

Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, v.5, n.1, 2012, p. 326.  

http://www.saudemaisdez.org.br/
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entre receita e despesa, mas sim, como uma equivalência qualitativa entre a receita e despesa 

pública, de um lado, e a realidade econômico-social, de outro
398

. 

Da mesma maneira, já que a medida de realização dos direitos fundamentais é 

assegurada em grande parte pelo montante de recursos orçamentários investidos em sua 

promoção e garantia, o orçamento público acaba assumindo uma função de suma relevância 

para a concretização dos direitos fundamentais, daí ser o mesmo compreendido para alguns 

autores como um símbolo da cidadania e expressão máxima dos direitos e deveres gerados na 

relação Estado-cidadão
399

. 

Frente a estas colocações pode-se concluir um ponto chave para os argumentos que se 

seguirão: o instrumento do orçamento público deve ser levado a sério
400

 de modo a não só 

respeitar, mas também, efetivar a priorização e expansão dos direitos fundamentais delineada 

na CF de 1988, tanto em sua elaboração quanto durante sua execução, sob pena de restar 

subvertida a própria lógica do papel do Estado
401

. 

 Contudo, a máxima acima defendida distancia-se da realidade brasileira por uma série 

de fatores como, por exemplo: 

i. o fato de o orçamento ser considerado assunto de poucos e para poucos frente 

à tradição excludente da cena política pátria que, marcada pelo 

patrimonialismo e clientelismo, acaba restringindo as deliberações referentes à 

política orçamentária a determinados grupos com maior poderio econômico e 

proximidade dos negócios do Estado402; 

ii. a grande dificuldade – em que pese os esforços traçados, sobretudo, na LRF e 

na recente Lei de Acesso à Informação – do cidadão leigo, tanto em obter 

                                                 
398

 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 217 apud 

SOUZA, Luciane Moessa. Reserva do possível x mínimo existencial: o controle de constitucionalidade em 

matéria financeira e orçamentária como instrumento de realização dos direitos fundamentais. p. 10. 

Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/luciane_moessa_de_souza2.pdf. Acesso 

em: 17/06/2013. 
399

 AMARAL, Gustavo & MELO, Danielle. Há direito acima do orçamento? In: SARLET, Ingo Wolfgang e 

TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos Fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, p. 108. 
400

 Corroborando com esse raciocínio, Luciano Benetti Timm pontua que: “a realidade orçamentária não pode ser 

compreendida como peça de ficção. O desperdício de recursos públicos, em um universo de escassez, gera 

injustiça com aqueles potenciais destinatários a que deles deveriam atender.” TIMM, Luciano Benetti. Qual a 

maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de direito e economia? In: SARLET, 

Ingo Wolfgang e TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos Fundamentais, orçamento e “reserva do possível”. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 60. 
401

A razão da própria existência do Estado é empreender sua mais elementar missão constitucionalmente 

estabelecida de, efetivamente, universalizar os direitos fundamentais, portanto, nada mais correto que o 

instrumento que expõe o planejamento dessa missão seja concatenado com as diretrizes da própria Carta Maior. 
402

 VIEIRA, Sinara Gumieri. Concretizando direitos fundamentais: a hora e a vez do orçamento participativo. In: 

Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, v.5, n.1, 2012, p. 326. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/luciane_moessa_de_souza2.pdf
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informações, quanto em compreender os dados orçamentários disponíveis, os 

quais se mostram complexos frente a marcada fragmentação característica do 

ciclo orçamentário, o que acaba, de certa maneira, desestimulando o controle 

da política orçamentária pela população403; 

iii. o marcante desequilíbrio de poderes entre Executivo e Legislativo no curso da 

execução do orçamento, sendo a realidade marcada por uma hipertrofia do 

Executivo que, frente a alta discricionariedade não controlada, acaba gerando 

alguns efeitos colaterais graves à concretização dos direitos fundamentais. 

Tudo isso reforça a necessidade de mudanças pontuais na cultura de se proceder a 

elaboração e execução orçamentária, no intuito de trazer benefícios para a efetividade do 

prioritário e impreterível direito fundamental à saúde. 

Explicando melhor, primeiramente, no que se refere à elaboração do orçamento, é 

certo que as escolhas em matéria de gastos públicos não constituem um tema totalmente 

reservado à deliberação política, pois, nesse momento, há uma importante incidência de 

normas constitucionais que norteiam as prioridades a serem seguidas e o produto conjugado 

dos gastos do Estado reflete exatamente o momento e a medida no qual a realização dos fins 

constitucionais deverá ocorrer
404

. 

Assim, não só as regras constantes no capítulo específico sobre orçamento público 

nem os percentuais mínimos especificados para determinados direitos devem nortear a 

elaboração do orçamento, mas também, o próprio esqueleto valorativo da Carta de 1988 

calcado na Dignidade da Pessoa Humana, irradiada pelos direitos fundamentais, e nos 

objetivos fundamentais expostos no art. 3°.  

Propõe-se, assim, que seja repensada a maneira de se trilhar o orçamento público no 

país no intuito de as prioridades nele assentadas sejam reflexos harmônicos da própria 

priorização delineada na Constituição e isso exige uma mudança de cultura que considere 

inadmissíveis diversas situações que hoje são vistas como comuns e até mesmo legalmente 

corretas
405

. 
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Nesse sentido, Andreas J. Krell alerta para a gravidade desses casos ao retratar
406

 que: 

 

Até hoje existem municípios onde se gasta – legalmente! – mais dinheiro em 

divertimentos populares (contratação de „trios elétricos‟) ou na manutenção 

da Câmara do que em toda área de saúde pública. (...) Um orçamento 

público, quando não atende aos preceitos da Constituição, pode e deve ser 

corrigido mediante alteração do orçamento consecutivo, logicamente com a 

devida cautela. Em casos individuais, pode ocorrer a condenação do Poder 

Público para a prestação de determinado serviço público básico, ou o 

pagamento de serviço privado (exemplo: reembolso de despesas de 

atendimento em hospital particular). (Grifos acrescidos) 

 

Partindo deste raciocínio, todos os argumentos já apontados referentes à alocação do 

direito à saúde para um primeiro plano dentre os direitos sociais, à sua íntima ligação com o 

direito à vida digna e sua feição de direito impreterível, são aqui retomados para sustentar que 

a priorização encontrada na CF de 1988 com relação ao direito à saúde deve ser 

necessariamente refletida na fase de elaboração (e durante a execução) do orçamento público 

e isso não significa simplesmente que os percentuais mínimos
407

 apontados 

constitucionalmente devem ser respeitados, mas sim, que o aparato principiológico que irradia 

a proteção da saúde na Constituição tenha reflexos equivalentes no próprio orçamento. 

Daí ser risível a ocorrência de situações como as antes exemplificadas bem como o 

nível de atenção que anualmente é dada a saúde pública em termos de percentuais de valores 

do PIB
408

 (como já visto, em 2010, por exemplo, somente 3,8% do PIB foi destinado para a 

saúde), o que inevitavelmente é refletido na realidade precária da maioria dos hospitais 

públicos do país
409

. 
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Essa necessária mudança na realização do orçamento, por sua vez, passa também pela 

necessidade de a própria Constituição empreender mais atenção ao controle das decisões 

envolvendo as despesas públicas uma vez que, apesar de ser constatado um acurado cuidado 

com a imposição de limites ao poder de tributar, não há uma preocupação com relação ao 

passo posterior, que é disciplina da despesa pública e seus desdobramentos. 

É que hodiernamente ainda impera a ideia de que a influência da Constituição com 

relação aos gastos públicos estaria limitada ao aspecto formal de sua previsão orçamentária 

deixando de lado os fins materiais por ela estabelecidos. Ana Paula de Barcellos reforça essa 

ideia ao afirmar que
410

: 

 

Mas o que deverá constar no orçamento? Em que se deverá investir? Em que 

os recursos públicos devem ser aplicados? Com muita maior razão, também 

o conteúdo das despesas haverá de estar vinculado juridicamente às 

prioridades eleitas pelo constituinte originário. (...) A Constituição 

estabelece metas prioritárias, objetivos fundamentais, dentre os quais 

sobreleva a promoção e preservação da dignidade da pessoa humana e aos 

quais estão obrigadas as autoridades públicas. A despesa pública é o meio 

hábil para atingir essas metas. Logo, por bastante natural, as prioridades 

em matéria de gastos públicos são aquelas fixadas pela Constituição, de 

modo que também a ponta da despesa, que encerra o ciclo da atividade 

financeira, esteja submetida à norma constitucional.” (Grifos acrescidos). 

 

 Robustecendo a disparidade entre a preocupação com a limitação do poder de tributar 

e os limites quanto às despesas públicas, tem-se que a atenção tanto dos juristas como dos 

contribuintes em geral se concentra mais na tributação (o dinheiro que entra), enquanto que a 

disciplina legal da despesa pública termina ficando em segundo plano como se as pessoas, 

após reclamarem de pagar os altos tributos, acabassem esquecendo que o que foi arrecadado 

ainda seria delas e, desta forma, deveria ser alocado para o benefício da coletividade. Fala-se 

então em fortalecimento da cultura orçamentária no sentido de que a cidadania fiscal não 

termina no dever de pagar tributos, mas se estende também pelo ciclo orçamentário
411

. 

 A defesa do raciocínio acima explicitado acarreta em repercussões práticas relevantes 

para o cumprimento dos objetivos fundamentais expostos na CF de 1988. Nesse sentido, a 
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defesa pela vinculação do orçamento público às prioridades constitucionais, como um norte 

em sua elaboração, acarreta consequências inevitáveis para certos componentes do orçamento 

que passariam a “ir para o fim da fila
412

” e teriam sua realização condicionada ao 

cumprimento das prioridades constitucionais
413

. 

A Constituição, por exemplo, não “fala” em propaganda
414

 como algo tão relevante ao 

ponto de merecer lugar cativo nas rubricas orçamentárias; da mesma forma, “sussurra” sobre 

a questão do lazer e os divertimentos populares a serem proporcionados pelo Estado; contudo, 

“grita” com relação à saúde e educação ao longo do seu corpo com mais de sessenta menções 

a cada um desses direitos sociais, logo não faz sentido algum que a canalização de recursos na 

elaboração do orçamento inverta essa lógica, não refletindo as prioridades constitucionais. 

Reforçando tal visão, Edilson Pereira Nobre Júnior, ao analisar a possibilidade de o 

Executivo, no curso da execução orçamentária, suspender a liberação de recursos inerentes 

aos direitos fundamentais sociais para custear outros fins, pondera que
415

: 

 

(...) nessa área, não incide manifestação discricionária nenhuma. Isso porque 

haverá de reconhecer-se uma priorização, no manuseio dos recursos 

disponíveis, aos dispêndios com direitos fundamentais sociais, tendo em 

vista o expresso desejo do Constituinte de 1988 em erigir a dignidade da 

pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

III), bem como serem objetivos fundamentais desta a construção duma 

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a redução das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, I e III). Dessas normas, insertas 

no Título I (Dos Princípios Fundamentais), decorre a primazia dos direitos 

sociais. 

(...)A concretização dos novos direitos fundamentais é de ser reputada, sem 

sombra de dúvida, obrigação constitucional dos entes políticos. 

No particular, merece realce, pelo seu elevado caráter meritório e de 

vanguarda, decisão, lavrada pelo Des. Federal Francisco Wildo Lacerda 
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Dantas, do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo 

de Instrumento 67.336 – PB, manejado pelo Ministério Público Federal 

contra o Estado da Paraíba. 

S. Exa., na oportunidade, determinara, sob pena de multa pecuniária, que 

referido ente político remanejasse 17,60% da verba destinada à publicidade 

institucional, com vistas a normalizar o fornecimento de remédios 

destinados ao tratamento de pacientes portadores de mal de Parkinson. 

Restou ponderado que o deferimento da medida far-se-ia pelo fato do Estado 

haver-se mantido recalcitrante em cumprir anterior decisão judicial, a qual 

determinava que regularizasse a distribuição dos medicamentos necessários 

ao atendimento de mencionada enfermidade, bem como porque se destinava 

atender bem jurídico mais importante, qual seja a vida dos cidadãos 

paraibanos, devendo, assim, preponderar sobre outra atividade pública, 

reputada de menor relevância, como é o caso da publicidade 

governamental(...). (Grifos acrescidos) 
 

Desta maneira, defende-se a instauração de uma nova cultura orçamentária no sentido 

de se evitar que a vontade constitucional seja subvertida pelo desenho orçamentário com a 

destinação de valores para áreas não tão prioritárias ou sem qualquer prioridade, sob pena de 

clara afronta à vontade da Constituição
416

. 

Aplicando o pensamento acima para a realidade atual brasileira, considera-se 

inadmissível que, no atual estágio do Estado Democrático de Direito conquistado no país, seja 

enxergado com naturalidade o fato de serem destinados bilhões para a construção de estádios 

de futebol (para realização da copa do mundo) por meio de parcerias público-privadas
417

, 

enquanto a saúde pública atravessa um quadro de caos por falta de médicos e, até mesmo, 

utensílios básicos nos hospitais públicos, o que corrobora para a necessidade de mudança 

apontada. 

Contudo, a problemática com relação ao orçamento não ocorre somente na sua fase de 

elaboração. São rotineiras, durante o processo de execução do ciclo orçamentário, algumas 

situações que comprometem fortemente a concretização dos direitos fundamentais 

(especialmente à saúde) mas, antes de analisá-las, é preciso compreender algumas 

características dessa fase. 
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Em que pese existir certa controvérsia sobre a natureza jurídica do orçamento (são 

várias posições: uns defendem a natureza de ato administrativo, outros de lei, conjunção entre 

lei e ato administrativo, ato-condição etc), consolidou-se no Brasil o entendimento de que tal 

instrumento se trata de lei em sentido meramente formal, não criando, portanto, direitos e 

obrigações, mas apenas orientando pautas para a legitimação financeira da atividade 

pública
418

. 

O objetivo dessa visão é retirar da lei orçamentária sua conotação substantiva de gerar 

uma vinculação imediata
419

 já que, se assim fosse, haveria um inevitável engessamento do 

ciclo orçamentário ao passo que nada poderia ser feito quanto às eventuais externalidades 

ocorridas no transcorrer de sua execução, o que traria imensa insegurança jurídica para a 

realização dos direitos fundamentais. 

Desta maneira, o orçamento, inegavelmente, precisa de uma natural flexibilidade e 

discricionariedade em sua execução para que os fins nele previamente projetados possam ser 

atingidos em conformidade com o cenário externo encontrável; isso tudo corre por uma 

questão própria de racionalidade administrativa uma vez que seria impossível prever 

normativa e previamente todas as hipóteses de revisão do orçamento, como o são a anulação 

de rubricas, a não realização de certas despesas e o contingenciamento de empenhos, ínsitos à 

dinamicidade orçamentária
420

. 

Contudo, essa inerente flexibilidade característica do caráter autorizativo da peça 

orçamentária se justifica exatamente pela necessidade de melhor atender aos fins públicos 

priorizados na Constituição e por isso não pode ser transformada em arbitrariedade
421

 por 

parte do Poder Público, sob pena dos desvirtuamentos ocasionados gerarem impactos sobre os 

direitos fundamentais, como é o prioritário direito à saúde. 

Ocorre que a realidade brasileira está enquadrada nesse temeroso cenário de 

arbitrariedade. Através de práticas que recorrentemente frustram a agenda orçamentária e 
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prejudicam a realização das metas pactuadas quando da elaboração do orçamento, a equação 

receita-despesa acaba passando longe das prioridades definidas legalmente. 

No contexto da arbitrariedade, um dos mecanismos utilizado (e fortemente criticado) é 

contingenciamento de empenhos, procedimento formal de limitação tanto das despesas 

autorizadas na lei orçamentária anual, quanto da movimentação financeira a elas interligada 

que tem o intuito de vedar que os ordenadores de despesa emanem atos de assunção de 

obrigação de pagamento para o Estado
422

. 

Essa hipótese de limitação de despesa é uma espécie de contenção de gasto público 

pela possibilidade de não existir garantia de receita que lhe promova o custeio e tem 

supedâneo no art. 9° da LRF, que afirma ser possível se restringir a geração de despesas 

quando restar averiguado, mediante relatório resumido de execução orçamentária, que há 

risco de frustração das metas de resultado primário ou nominal previstas na LDO pelo fato de 

a geração receitas não seguirem o planejado inicialmente. 

Ou seja, a utilização do contingenciamento só será legítima quando comprovado 

motivadamente que há uma redução da arrecadação em relação à despesa antes estimada na 

fixação das metas fiscais da LDO e na própria LOA. O uso desta técnica de modo a 

transbordar esse limite, ou seja, a prática da simples inexecução das despesas previstas sem 

qualquer motivação ligada ao cumprimento das metas fiscais, desnatura a própria finalidade 

programatória das peças orçamentária e subverte as prioridades alocadas quando da 

elaboração do plano para o exercício financeiro. 

Nessa conjuntura, é de se constatar que há no Brasil um quadro de contracionismo 

orçamentário caracterizado pelo manejo abusivo e arbitrário da figura do contingenciamento 

de empenhos que contribui para a inefetividade dos direitos sociais, visto que as políticas 

públicas que foram idealizadas acabam sendo parcial ou integralmente inexecutadas e, 

consequentemente, as prioridades definidas no processo deliberativo do orçamento acabam 

sendo redesenhadas por ato unilateral do Poder Público
423

. 

Frente a ampla discricionariedade conferida ao Poder Executivo é recorrente a 

seguinte situação que caracteriza uma espécie de contingenciamento preventivo: poucos dias 

após o orçamento ser aprovado edita-se um decreto limitando a liberação de certos recursos 
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de dotações inicialmente previstas, sem qualquer motivação, ficando essa parcela da receita 

em uma espécie de limbo, ofendendo-se, assim, a previsão já visto no art. 9° da LRF
424

. 

Para se ter uma ideia, dentre os Programas de Trabalho da União previstos na LOA de 

2005 cerca de trinta e seis programas, ou não foram sequer executados, ou tiveram dotação 

inicialmente autorizada inferior a 10% do inicialmente (dentre eles programa de saneamento 

ambiental urbano
425

 e de atenção integral à saúde da mulher) configurando o que Élida 

Graziane Pinto denomina de “frustração reiterada de agendas orçamentárias discutidas, 

aprovadas em lei, mas apenas minimamente executadas”
426

. 

A grande parte desses recursos contingenciados são utilizados para assegurar as metas 

de superávit primário e acordos firmados para pagamento da dívida pública, vislumbrando-se, 

desta maneira, que o governo federal acaba adotando o contingenciamento como um 

mecanismo de política econômica a partir da priorização do pagamento de juros e 

amortizações de dívidas em detrimento do cumprimento de programas que garantem a 

realização de inúmeros direitos fundamentais. 

Corroborando com essa visão, o Instituto de estudos sócio-econômicos (INESC)
427

 em 

estudo sobre o tema posicionou-se no sentido de que:  

 

(...) essa necessidade de geração de superávits primários, maiores até do que 

os especificados na LDO e a priorização de pagamento de juros da dívida em 

detrimento da execução das políticas sociais têm levado o governo a adotar o 

contingenciamento preventivo. 

(...) as consequências desse contingenciamento preventivo foram observadas 

no ano de 2003, quando foram executados R$ 120,2 bilhões em 19 dias, e 

em 2004 quando foram executados R$ 90,0 bilhões em apenas 15 dias, 

sempre no final do exercício fiscal. Todo começo de ano há interrupção na 

execução das políticas para nos últimos dias do mês de dezembro haver 

liberações exorbitantes de recursos. 
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A prática do contingenciamento preventivo acaba negando o que faticamente foi 

projetado para o orçamento como finalidade prioritária a ser concretizada, redesenhando o 

orçamento público já que inexiste motivação quanto à frustração de receitas e o risco de 

afetação das metas de resultado nominal e primário, conforme o art. 9° da LRF. Como 

consequências negativas dessa prática podem ser destacadas: o prejuízo para a continuidade 

das políticas públicas, a redução da transparência e a dificuldade se realizar o controle social 

desses gastos
428

.  

Em suma, defende-se que a prática do contingenciamento preventivo é 

inconstitucional uma vez que acaba possibilitando que a programação orçamentária prevista 

na LOA seja reprojetada, desvirtuando as prioridades delineadas na CF seguidas na 

elaboração do orçamento. Faz-se necessário, portanto, mecanismos eficientes de controle do 

desenvolvimento do ciclo orçamentário
429

, especialmente quanto a possibilidade encampada 

no art. 9° LRF de modo a garantir que a discricionariedade necessária do Poder Público no 

desenrolar orçamentário não se transforme em arbitrariedade e abusos subversivos da lógica 

do ciclo orçamentário
430

.  

Dito isto, entra-se na discussão acerca do controle de constitucionalidade da lei 

orçamentária bem como na possibilidade de o Judiciário controlar e garantir o fiel 

cumprimento do orçamento e sua adequação às prioridades constitucionais. Quanto a 

possibilidade de controle de constitucionalidade, o STF, durante muito tempo, encampou a 
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orientação de que, como as leis orçamentárias seriam lei apenas em sentido formal, não seria 

possível o controle abstrato de suas constitucionalidades
431

. 

Contudo, desde 2003
432

, foram dados alguns passos em sentido inverso, vindo a mudar 

a orientação da Corte em 2008
433

 quando o STF concluiu pelo cabimento do controle abstrato 

de constitucionalidade em relação às leis orçamentárias, em que pese seu aspecto meramente 

formal, principalmente quanto a questão da abertura de créditos extraordinários por medidas 

provisórias que deveriam ficar restritos somente às hipóteses autorizadas no § 3°, do art. 167 

da CF
434

. 

A defesa aqui proposta é pela inevitabilidade do controle de constitucionalidade da 

legislação orçamentária em decorrência da própria força imperativa da Constituição visando a 

que não somente suas determinações referentes às diretrizes orçamentárias, mas também, ao 

princípio da eficiência, à dignidade da pessoa humana e à priorização dos direitos 

fundamentais sejam fielmente seguidas e que a estruturação tanto da elaboração quanto da 

execução do orçamento fique livre das mazelas (como é o caso do corte de verbas em áreas 

prioritárias frente ao contingenciamento preventivo) que acabam subvertendo os valores 

acima, dificultando a concretização dos direitos fundamentais, especialmente o direito à 

saúde
435

. 

Reforçando essa necessidade de controle, Ana Paula de Barcellos alerta para o 

interessante fato de que, enquanto há uma acentuada preocupação em limitar o ímpeto 

arrecadatório do Estado, não existe uma atenção equivalente com o que o Estado fará com os 

recursos arrecadados, destacando-se a seguinte passagem
436

: 
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A realidade das despesas públicas, entretanto, deveria despertar interesse 

semelhante: desperdício e ineficiência, prioridades incompatíveis com a 

Constituição, precariedade de serviços indispensáveis à promoção de 

direitos fundamentais básicos, como educação e saúde, e sua convivência 

com vultosos gastos em rubricas como publicidade governamental e 

comunicação social não são propriamente fenômenos pontuais e isolados na 

Administração Pública brasileira. (Grifos acrescidos) 

 

O raciocínio, desta maneira, é no sentido de que a ideia de legalidade orçamentária não 

deve ser encarada como um fim em si mesmo, como se fosse um dogma absoluto, já que sofre 

limitações constitucionais e cede à efetividade da Constituição, devendo o orçamento, assim, 

não só respeitar as regras constitucionais e legais quanto a sua elaboração e execução, como 

também guardar similitude com o compromisso do Poder Público na concretização dos 

direitos fundamentais. 

Nesse sentido, há uma premente necessidade de se repensar a teoria jurídica que 

prevalece até hoje no país acerca do orçamento de modo a ser mais recorrente e enfático o seu 

controle, com vistas a que sejam cumpridas as metas prioritárias inseridas na Constituição em 

detrimento a situações menos relevantes. Sobre este ponto, merece destaque a lição de Têmis 

Limberger
437

: 

 

Passaram-se quase 20 anos para que começasse a se amadurecer no sentido 

de que os direitos sociais fossem relacionados com os dispositivos 

orçamentários. É o que Canotilho e Moreira denominam de “Constituição 

orçamental”. As medidas de gestão orçamentária são importantes quando se 

pretende a realização dos serviços públicos. Questões vitais como saúde, 

educação, segurança e moradia reclamam para sua implementação 

dispêndios por parte do poder público, que precisa contar com disposições 

orçamentárias. 

 

 

6.2.3 Controle orçamentário e concretização do direito à saúde. 

 

Quanto à questão do controle orçamentário, Ana Paula de Barcellos contribui para a 

temática com a apresentação de alguns parâmetros relevantes
438

. O primeiro parâmetro básico 

no controle judicial dos orçamentos é a fiscalização acerca do respeito aos percentuais 

mínimos de gastos que a CF estabelece para áreas prioritárias, como é o caso da saúde, sendo 

essencial o amplo acesso a informações do ciclo orçamentário, o exemplar rigor na aplicação 
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das consequências quanto o eventual descumprimento dos mesmos bem como a efetivação do 

respeito desses percentuais a partir da realocação de valores direcionados para áreas menos 

prioritárias. 

Em segundo lugar destaca-se a necessidade de se consolidar, a partir do texto da CF, 

um esqueleto do resultado final esperado da atuação estatal a partir da extração de efeitos 

específicos que funcionariam como metas concretas a serem atingidas em caráter prioritário 

pelo Pode Público, ficando outros gastos menos importantes ou não importantes à espera do 

cumprimento das prioridades. 

Finalmente, aponta para a necessidade de existir um controle da própria definição das 

políticas públicas a serem realizadas, ou seja, dos meios e instrumentos usados para se 

concretizar as metas constitucionais e, nesse ponto, o princípio da eficiência
439

 assume papel 

relevante como parâmetro chave de tal controle, de modo a respaldar o afastamento de 

práticas comprovadamente ineficientes, as quais atrapalham a fruição dos direitos 

fundamentais pela sociedade. 

 Importante ressaltar também a utilização de ações coletivas com a finalidade de 

concretamente acabar empreendendo o controle de constitucionalidade da execução 

orçamentária, exigindo o cumprimento da mesma conforme as regras constitucionais. Nesse 

sentido, Clémerson Merlin Cléve aponta que
440

: 

 

Desse modo, tratar-se-ia de compelir o Poder Público a cumprir a lei 

orçamentária que contenha as dotações necessárias (evitando, assim, os 

remanejamentos de recursos para outras finalidades), assim como de obrigar 

o Estado a prever na lei orçamentária os recursos necessários para, de forma 

progressiva, realizar os direitos sociais. E aqui é preciso desmistificar a ideia 

de que o orçamento é meramente autorizativo. Se o orçamento é programa, 

sendo programa não pode ser autorizativo. O orçamento é lei que precisa ser 

cumprida pelo Executivo. 

 

A possibilidade supracitada se concretiza, sobretudo, mediante o importante papel 

desempenhado pelo Ministério Público que, atento à efetivação do direito à saúde em todos os 

seus níveis, deve buscar judicialmente, também, o controle concreto do ciclo orçamentário 

através do importante instrumento da ação civil pública. 
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 Exemplo interessante dessa atuação aconteceu no Rio Grande do Norte, quando o 

Ministério Público daquele Estado, ao constatar ausência do repasse de valores para o Fundo 

Estadual da Saúde previstos no orçamento da saúde do ano de 2008 bem como 

contingenciamento de valores da saúde para reserva técnica, pleiteou, por meio de ACP, que 

tal situação fosse revertida com o consequente repasse e o descontingenciamento dos valores 

da saúde. 

Ao empreender o exame da referida ACP, o Judiciário levou em conta a jurisprudência 

do STF e chamou atenção quanto ao caos da saúde pública no referido estado para, apesar de 

reconhecer a perda do objeto da ação, determinar cautelarmente que o Poder Público, a partir 

daquele momento não realizasse qualquer contingenciamento de verbas orçamentárias 

direcionadas às ações e serviços de saúde sem a prévia aprovação do Conselho Estadual de 

Saúde, o que reforça o papel desses órgãos já trabalhado anteriormente, estipulando multa em 

caso de descumprimento.  

Alguns trechos relevantes da presente decisão
441

 merecem ser transcritos: 

 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 

opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 

investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 

absoluta, nesse domínio, a liberdade de liberdade de conformação do 

legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. A par das considerações 

acima, considerando o poder geral de cautela deferido ao juiz pelo art. 798 

do Código de Processo Civil e: A) à evidência da ampla documentação 

acostada, a qual demonstra que, não só em 2008, mas também em 2009 e 

2010, ocorreram "contingenciamentos" de verbas do orçamento da saúde, 

bem como, os repasses a conta-gotas das verbas orçamentárias da Saúde, as 

quais, ultima ratio, tolheram (e tolhem) a efetiva aplicação e execução 

orçamentária dos recursos vinculados a ações e serviço de saúde; B) que 

com tal conduta, a Administração tem descumprido os preceitos do art. 198, 

I e II, da Constituição, art. 77 da ADCT, com redação dada pela Emenda 

29/2000, e ainda escamoteia a interpretação das disposições dos art. 33 e 

34 da Lei 8.080/90; C) que além de notório, conforme diuturnamente 

veiculado na imprensa, o caos na saúde pública estadual, resta evidenciada 

pela prova documental a situação emergencial de desabastecimento dos 

hospitais da rede estadual; Por tudo isto, entendo ser hipótese de 

intervenção excepcional do Judiciário no trato e execução das políticas 

públicas de saúde (...) CAUTELARMENTE, determino ao Estado do RN, 

em especial, ao Sr. Secretário Estadual de Planejamento que, doravante, 1°) 

NÃO PROCEDA qualquer "contingenciamento" de verbas orçamentárias 

destinadas às ações e serviços de saúde, sem prévia anuência escrita do 

Conselho Estadual de Saúde, deliberada pelo respectivo colegiado, sob pena 

de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada 

pessoalmente contra o Secretário de Planejamento, por cada 

"contingenciamento" que ocorra em desobediência a presente decisão; 2) 
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que, o Sr. Secretário de Planejamento, até o 20 dia do mês subsequente a 

cada mês vencido, PROCEDA, em favor do Fundo Estadual da Saúde, o 

repasse integral das verbas orçamentárias vinculadas às ações e serviços de 

Saúde em valor não inferior ao equivalente a 1/12 (um doze avos) do 

orçamento previsto para a pasta da Saúd (...)” (Grifos acrescidos) 

 

Corroborando com a demonstração da repercussão negativa que os analisados 

problemas orçamentários acarretam ao direito à saúde, tem-se que, no contexto brasileiro, não 

são raros os casos em que cortes no orçamento público terminam prejudicando diretamente o 

andamento de políticas públicas ligadas a esse prioritário direito fundamental. Reforçando o 

ponto de vista já afirmado, não se pode admitir que o respeito aos percentuais mínimos 

estabelecidos na CF seja, por si só, suficiente para que o Estado se desvincule do seu perene 

dever de garantir a saúde, sendo inafastável a conclusão de que a prática de cortes de gastos 

direcionados à saúde, ainda que se continue respeitando o mínimo de aporte financeiro 

estabelecido constitucionalmente, é flagrantemente inconstitucional, ainda mais quando os 

valores são direcionados para áreas não prioritárias. 

No ano de 2012, por exemplo, houve um corte de R$ 55 bilhões no orçamento geral da 

União que acarretou no contingenciamento de recursos do Ministério da Saúde (na casa de R$ 

5,4 bilhões). Tal situação gerou indignação do Conselho Nacional de Saúde, que teceu fortes 

críticas ao governo em carta aberta à presidenta Dilma Roussef, destacando-se os seguintes 

trechos
442

: 

 

A equipe econômica do governo federal propõe, agora, um 

contingenciamento da ordem de R$ 5,4 bilhões no já restrito orçamento do 

Ministério da Saúde. O mais curioso é o argumento de que o 

contingenciamento visa a favorecer o crescimento econômico do país. Ora, a 

saúde é um importante setor econômico, representando cerca de 9% do PIB 

[Produto Interno Bruto], e muito tem contribuído para o desenvolvimento 

nacional, ao movimentar um potente mercado de bens e serviços e a 

assegurar milhões de empregos.  

(...) O que mais provoca indignação na proposição do contingenciamento 

dos recursos da saúde é a verificação de que a LOA 2012 [Lei 

Orçamentária Anual] prevê destinar R$ 655 bilhões ou 30% do Orçamento 

federal de 2012 ao refinanciamento e ao pagamento de juros e amortizações 

da dívida pública, mais de nove vezes o valor previsto para a saúde. (Grifos 

acrescidos) 

  

Frente a todo o exposto, conclui-se que a atuação do Judiciário e a partir da 

provocação, sobretudo do Ministério Público, é muito importante em todas as fases das ações 

estatais trilhadas para a concretização dos direitos fundamentais e está calcada na busca pelo 
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respeito à própria Constituição e aos valores por ela norteados, o que termina superando 

qualquer argumento contrário ligado à separação dos poderes ou ao respeito da estrita 

legalidade orçamentária
443

. 

Ocorre que o Judiciário não deve ser sobrecarregado como a única esperança possível 

para o processo de concretização do direito à saúde, devendo ser criadas condições para um 

efetivo controle social e nesse ponto, complementando o já relevante papel dos Conselhos de 

Saúde, podem ser destacadas medidas como o orçamento participativo e a atuação direta da 

população por meio de manifestações populares e, até mesmo, através da iniciativa popular na 

busca pela melhor garantia do direito à saúde
444

. 

Em linhas gerais, os orçamentos participativos são modelos em que a própria 

comunidade participa conjuntamente com o pode público na elaboração do ciclo orçamentário 

e as experiências brasileiras (as quais são restritas ao âmbito municipal), apesar de denotarem 

certa ausência de uniformidade na formatação de tais processos, apontam para benefícios 

relevantes para a eficiência e cumprimento da execução orçamentária
445

. 

O principal exemplo ocorreu em Porto Alegre onde, desde 1989, implementou-se o 

orçamento participativo possibilitando um amplo acesso da população à tomada de decisões 

orçamentárias que geraram novas prioridades à gestão de recursos da cidade, constatando-se 
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 Nesse sentido, aponta Marcelo Harger que: “as metas, valores e procedimentos devem ser concomitantemente 
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Advogado, 2010, p. 380. 
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 Contribuindo para essa visão, pode ser destacado o seguinte trecho esposado pela 4° Câmara Cível do TJPR, 

relatoria do Des. Abraham Lincoln Calixto, no julgamento do Mandado de Segurança n° 476.084-9, em 
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(Grifos acrescidos). 
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melhorias no acesso a água potável, no sistema de esgoto e no número de matrículas  de 

crianças nas escolas
446

. 

Ocorre que, apesar de significar um importante mecanismo de revitalização da 

cidadania e construção de uma esfera pública no Brasil, o exame da realidade conjuntural da 

totalidade das experiências de orçamento participativo demonstra que grande parte dos 

problemas estruturais encontrados no âmbito dos Conselhos de Saúde são aqui repetidos já 

que o sucesso dessa gestão participativa no orçamento depende exatamente do nível de poder 

que é compartilhado para a população, o que nem sempre atinge os níveis ideais para uma 

necessária mudança
447

. 

Devem ser buscadas, portanto, medidas concretas que venham a potencializar o uso do 

instrumento do orçamento participativo
448

 e a consequente construção de espaços 

deliberativos, a começar pela regulamentação e uniformização do mesmo como procedimento 

obrigatório no ciclo orçamentário em âmbito local em todo país bem como pela previsão de 

intercâmbios institucionais de tais espaços com os Conselhos de Saúde visando a melhor 

compatibilização do orçamento local com as prioridades inerentes à saúde pública da região. 

Da mesma maneira, vislumbra-se no contexto hodierno brasileiro um positivo quadro 

de crescente participação popular através de manifestações que, oxigenando a democracia 

representativa
449

, tendem a pressionar o Poder Público por mudanças em prol da 

concretização dos direitos fundamentais mais imprescindíveis e acabam norteando a 

população para sua importante função no manejo de proposições legislativas. Tais 

consequências, com relação à saúde, pôde ter sido vislumbrada, por exemplo, pela 

aceleração
450

 da aprovação de programas do Governo Federal (como é o caso do “Mais 
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Médicos”
451

); pelo anúncio de uma série de investimentos para a situação da saúde municipal 

bem como destinação de recursos dos royalties do petróleo para a saúde e educação
452

; e, 

finalmente, pela potencialização gerada no andamento de programas de iniciativa popular, 

como é o caso do Movimento Saúde + 10 já tratado anteriormente. 

Constata-se, assim, que para se alcançar uma maior concretização do direito à saúde, é 

primordial a implementação de um plano de ação conjunto – que abranja desde o controle da 

elaboração e execução do orçamento público até a avaliação do cumprimento das metas das 

políticas públicas que reflita o exato grau de priorização constitucional conferido este 

relevante bem – em que o Judiciário atua auxiliado tanto pela provocação do Ministério 

Público, especialmente na acepção coletiva, como, principalmente, pela atuação da 

população
453

 que, de forma organizada, deve buscar as mudanças necessárias pelos meios 

juridicamente cabíveis a partir de uma ampla participação. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Somente com a Constituição Federal de 1988 o direito à saúde recebeu tratamento de 

direito fundamental social, fato alcançado, sobretudo, pelo importante papel do Movimento 

em favor da Reforma Sanitária nascente durante o processo de redemocratização do país e 

consequente superação do regime militar. 

 A acolhida do direito à saúde no seio constitucional como autêntico direito 

fundamental não significou, contudo, apenas uma previsão meramente formal, mas sim, 

denotou a ascendência do mesmo como uma das prioridades sociais do Estado Constitucional 

Democrático que estava nascendo. 

 Tal priorização é expressa por uma série de fatores. Em primeiro lugar, a estruturação 

do direito à saúde no ordenamento pátrio tem o condão de qualificá-lo como um autêntico 

direito de cidadania e direito humano de caráter polifacético, já que caminha pelas três 

chamadas “dimensões de direitos fundamentais”, sendo, a um só tempo, alicerce chave do 

direito à vida, direito social e de fruição transindividual.  

Da mesma maneira, o direito à saúde pode ser qualificado como um direito 

impreterível quando comparado aos demais direitos sociais, pois sua perfeita garantia para 

com o cidadão tem o poder não só de corrigir um problema clínico no caso concreto, mas 

também, invariavelmente, proporcionar ao mesmo a aptidão elementar necessária para o pleno 

usufruto dos demais direitos sociais, atributo que não é enxergado de maneira tão 

determinante nos demais direitos arrolados no art. 6° da CF de 1988. 

Noutro pórtico, diferentemente, por exemplo, do que ocorre com o também relevante 

direito à educação (direito social em que, para cada indivíduo, o Estado encerra seu dever 

constitucional ao disponibilizar os três níveis constitucionais de atenção), tem-se que o 

comportamento do Poder Público na efetivação do direito à saúde é marcado por uma situação 

de perene e renovável débito para com o cidadão já que todas as vezes em que este necessitar 

de um serviço de saúde inserido numa política pública, surge para o Estado o dever de 

disponibilizá-lo sem caber a alegação de que o mesmo já se encontra quite com aquele 

cidadão. 

Tais características, somadas à íntima ligação do direito à saúde com o direito à vida, à 

integridade física e à dignidade da pessoa humana, acarretam no destacamento de tal direito 

para um primeiro plano dentre os direitos fundamentais sociais, situação que é refletida no 

tratamento notadamente especial conferido ao mesmo na CF de 1988, marcado, dentre outras 

características, pelo expresso direcionamento de parte da receita de impostos para a saúde, 
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com a estipulação de percentuais mínimos a serem cumpridos; pelo enquadramento das ações 

e serviços de saúde como sendo de relevância pública e pela previsão da direta participação da 

comunidade na elaboração das políticas públicas ordenadas para o direito em tela.  

Em que pese este notável avanço, constata-se na conjuntura da adulta CF de 1988, a 

realidade do quadro de saúde pública no país retrata que, infelizmente, o nível de 

concretização alcançado quanto a este direito não é congruente com sua priorização 

arquitetada constitucionalmente, o que denota a necessidade de se corrigir tal desarmonia.  

 Os principais atores nessa tarefa corretiva são, sem dúvida, os Poderes Executivo e 

Legislativo, dos quais se espera que, no âmbito de atribuições de cada um, sejam 

empreendidas ações que visem aos ajustes necessários mediante, sobretudo, a elaboração de 

leis que aprimorem a estruturação do SUS e a implementação de políticas públicas que 

realizem o amparo à saúde com mais eficiência e transparência. 

 Ocorre que a atuação exclusiva de tais poderes na função de agentes corretores do 

baixo grau de concretização do direito à saúde configura-se uma medida insuficiente já que o 

problema a ser corrigido é gerado justamente pela síndrome da ineficiência constatada na 

atuação dos mesmos. Daí se concluir ser inócuo e conflitante com os ideais de um Estado 

Democrático Constitucional simplesmente aguardar de que tais poderes corrijam sozinhos os 

recorrentes erros vivenciados no planejamento da saúde pública pátria e por eles próprios 

ocasionados (erros estes que subvertem os valores constitucionais idealizados para a saúde). 

Desponta, nesse contexto, o relevante papel de novos atores na missão de se fazer 

valer, quanto ao direito à saúde, o previsto não só na Constituição Federal, mas também na 

legislação sobre o tema (especialmente na intitulada “Lei do SUS”) e nos atos infralegais que 

especificam a estruturação das políticas públicas em vigor no país (sobretudo, as diversas 

portarias do Ministério da Saúde na temática). 

 Este novo cenário, portanto, centrado na noção de Jurisdição Constitucional ínsita ao 

modelo neoconstitucional vigente, é marcado pelo predomínio da ideia de que a efetivação 

dos direitos fundamentais não se encontra mais restrita exclusivamente à atuação do 

Executivo e do Legislativo, destacando-se, dentre os referidos novos atores, o relevante papel 

do Poder Judiciário no âmbito da sindicabilidade dos direitos fundamentais, cujas principais 

críticas quanto a sua atuação são superadas pelo despontamento da acepção material de 

democracia e pela releitura do Princípio da Separação dos Poderes. 

Nesse raciocínio, a democracia deixa de ser enxergada como simples sinônimo de 

aplicação da regra majoritária (acepção formal) frente à exigência de os poderes constituídos, 

primordialmente, respeitarem e realizarem os direitos fundamentais dos cidadãos como forma 
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de alcançar o perfeito funcionamento do processo deliberativo democrático (acepção 

material). 

A Separação dos Poderes, por sua vez, passa a conviver com um controle, inerente à 

noção de “freios e contrapesos”, norteado pela centralidade da Constituição e prevalência dos 

direitos fundamentais, consistindo, portanto, em tarefa idônea a atuação judicial na 

concretização dos direitos fundamentais desde que fundamentada e limitada pela sistemática 

valorativa da CF de 1988, significando, desta forma, não uma absorção do sistema político 

pelo jurídico, mas sim, uma legítima limitação do primeiro pelo segundo com vistas a se fazer 

valer os anseios constitucionais. 

Desta maneira, o Judiciário não somente pode como deve atuar em demandas 

envolvendo a concretização do direito à saúde toda vez que a omissão estatal ou, até mesmo, a 

ação insuficiente ou desvirtuada dos propósitos constitucionais e legais sobre o tema 

desconfigurem o desenho protetivo de tal direito no ordenamento pátrio e terminem o 

afrontando. 

Contudo, é preciso se ter muito cuidado com a questão da definição dos limites dessa 

atuação judicial, visto que, quando esta tarefa é realizada de forma desenfreada e indefinida, 

surgem, invariavelmente, anacrônicos efeitos colaterais que, potencialmente, tendem a 

afrontar ideais de igualdade e segurança jurídica, destacando-se, nesse contexto, a importância 

de se buscar parâmetros objetivos aptos a respaldar uma limitação harmônica com a 

Constituição. 

Nesse ínterim, a saída para esta celeuma, dentre outras medidas, tem como medida 

primordial a construção de um mínimo existencial em espécie para o direito à saúde (a ser 

buscado preferencialmente mediante demandas coletivas) o qual, por envolver um conjunto 

de prestações que o Estado não pode se furtar a disponibilizar sob pena de afronta ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, acaba preponderando como regra com relação ao 

argumento estatal da reserva do possível, além de emprestar maior segurança e uniformidade 

aos magistrados na hora de decidir demandas nessa temática. 

Por assumirem uma posição prioritária no desenho constitucionalmente esboçado para 

o direito à saúde, podem ser identificados como elementos materiais do mínimo existencial 

em saúde: o atendimento materno-infantil, as ações de medicina preventiva, as ações de 

prevenção epidemiológicas e o saneamento básico.  

Sob o prisma da coerência lógica do sistema único arquitetado para o direito à saúde 

na CF de 1988, faz-se relevante o acoplamento de um componente instrumental a estes 

elementos materiais, traduzido no respeito e garantia, pelo Poder Público, da previsão de 
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infraestrutura mínima a ser aparelhada para os serviços de saúde abarcados nas políticas por 

ele elaboradas, englobando, pois, a necessidade de disponibilização do número mínimo 

necessário de: hospitais eficientemente estruturados, pessoal qualificado e equipamentos 

suficientes para a realização do que o Poder Público se propõe a oferecer, sob pena de se 

mergulhar em um quadro de insinceridade suscetível de frustrar os cidadãos de determinada 

localidade. 

Nesse sentido, tem-se que a estruturação mínima do SUS é parte integrante basilar do 

mínimo existencial de saúde, não podendo ser toleradas situações de omissão estatal nesse 

ponto básico já que, se a própria CF de 1988 delimita que a garantia do direito à saúde se 

materializa a partir de políticas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF), é ilógico e incoerente imaginar a 

realização do direito à saúde (e especialmente do seu mínimo existencial) sem  o respeito à 

mínima estruturação necessária. 

Quando as políticas públicas em saúde são elaboradas, as mesmas apontam critérios de 

aferição de sua própria eficiência que se baseiam em estimativas e metas acerca do que 

minimamente deve ser realizado para que a política seja eficientemente apta a atingir seus 

objetivos. É exatamente esse conjunto mínimo estimado (por exemplo: quantidade „x‟ de 

leitos para cada número „y‟ de habitantes) que se inclui neste elemento instrumental, sendo de 

suma relevância o conhecimento e divulgação das diversas portarias do Ministério da Saúde 

que delimitam as políticas em saúde existentes, destacando-se a Portaria MS n.º 1101/2002 

que estabelece os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do SUS, os quais 

representam recomendações técnicas tidas como ideais e constituem referências aptas a 

orientar os gestores nos três níveis de governo. 

Defende-se, assim, que o processo de amadurecimento da judicialização do direito à 

saúde, seja incrustado por uma cultura de se valorizar uma argumentação jurídica que leve em 

consideração a própria estrutura e funcionamento do SUS, analisando-se as metas e 

parâmetros estabelecidos nos planos de saúde das três esferas federativas, de modo a 

identificar as possíveis omissões estatais com relação ao que minimamente o Poder Público se 

prontificou previamente a oferecer com relação a este importante direito. 

Nesse sentido, faz-se imperiosa uma maior divulgação dos parâmetros traçados nas 

políticas públicas em saúde, os quais, além de mais facilmente acessíveis, devem ser 

simplificados no intuito de a noção exata dos mesmos fazer parte do cotidiano tanto da 

população, que poderá participar de maneira mais eficiente nas Conferências de Saúde e nos 

demais canais de deliberação, quanto do Judiciário que, ao enfrentar os complexos pleitos em 
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saúde, poderá, com maior tranquilidade, fundamentar suas decisões a partir de critérios mais 

concretos e objetivos. 

Com efeito, destaca-se como medida apta a garantir a consolidação de um Judiciário 

familiarizado com as diretrizes das políticas públicas de saúde abrangidas no âmbito da 

regulamentação do SUS, a formação de equipes de apoio técnico multidisciplinar, constituídas 

tanto por profissionais de saúde como especialistas nas diretrizes da gestão do SUS, 

incumbidas de prestar assistência aos magistrados com relação, sobretudo, às demandas que 

envolvem a correção do déficit de leitos hospitalares, de medicamentos e de equipe médica. 

Na mesma linha, destaca-se a possibilidade de serem criadas varas especializadas no 

julgamento de ações que envolvam pleitos na área de saúde pública de modo a proporcionar 

uma maior uniformidade no processo de concretização desse direito fundamental pelo 

Judiciário, evitando assim, distorções que terminam ferindo a igualdade de tratamento entre 

os usuários. 

Ocorre, contudo, que o Poder Judiciário não se encontra sozinho na tarefa de garantir a 

realização do direito à saúde. No que tange à participação popular nessa tarefa, destaca-se a 

singular função dos Conselhos de Saúde como autênticos canais para que a sociedade dite o 

ritmo das prioridades das políticas públicas em saúde e materialize a noção de saúde como 

elemento intrínseco à democracia, concretizando, desta forma, a diretriz constitucional do 

SUS de participação da comunidade. 

Sobre este ponto, defende-se que a simples criação de tais espaços deliberativos, por si 

só, não constitui garantia de efetividade para a democratização das políticas de saúde, a qual 

somente poderá ser alcançada com a correção dos inúmeros problemas práticos identificados 

na organização dos Conselhos, como é o caso: da burocratização dos procedimentos, do 

corporativismo, da partidarização e, notadamente, da clara falta de representatividade 

ocasionada pelo fraco comprometimento do Poder Público em compartilhar com tais órgãos 

um nível equitativo de capacidade tanto de elaboração quanto de decisão com relação à 

agenda das proposições e prioridades a serem seguidas. 

Faz-se necessária, portanto, a fiscalização mais enfática do Ministério Público com 

vistas a buscar judicialmente a garantia e respeito do fiel cumprimento das previsões 

constantes na Resolução n.º 333/03 do Ministério da Saúde e na Lei n.º 8.142/90 que tratam 

da matéria, de modo a ser garantida a eficiência destes importantes espaços e, em última 

instância, ser efetivamente observada a diretriz constitucional do SUS de participação da 

comunidade. 
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Outro aspecto essencial à concretização do direito à saúde consiste na necessidade de 

que o caráter prioritário e impreterível desse direito seja observado durante a fase de 

elaboração e execução do orçamento público.  

Como a realização do viés prestacional do direito à saúde é assegurada pelo montante 

de recursos em sua promoção e garantia, indubitavelmente, o orçamento público assume um 

papel chave em sua concretização, devendo este, portanto, não apenas respeitar o aporte de 

valores mínimos previstos para a saúde, mas também, consolidar a priorização tracejada na 

CF de 1988 com relação a este direito, bem como quanto aos demais direitos fundamentais. 

Desponta, assim, a defesa de que a indicação dos itens incluídos no planejamento 

orçamentário (como saúde, segurança, educação, lazer, cultura, propaganda institucional, 

serviços da dívida, dentre outros) deve seguir um escalonamento, ao serem rubricados nos 

orçamentos públicos, que se harmonize e espelhe a priorização constitucional dos mesmos 

(pode-se falar aqui em Constituição Orçamental), sob pena de subverter a própria vontade 

constitucional. 

Desta maneira, a realidade constatada no planejamento de diversos orçamentos 

públicos pelo país, em que se vislumbra o direcionamento de verbas para divertimentos 

populares, manutenção de regalias ultrapassadas para membros do Legislativo, diárias de 

servidores e propaganda de governo, em maior escala do que para áreas de gritante prioridade 

como saúde, educação e segurança pública, consiste em claro aviltamento da dignidade da 

pessoa humana e da prevalência dos direitos fundamentais arquitetados na CF de 1988. 

Inevitável defender-se, portanto, que este desvirtuamento, ao alçar o orçamento 

público à condição de autêntica arma, de fácil manuseio, apta a subverter as prioridades 

constitucionalmente prestigiadas, deve ser imediatamente corrigido, seja através da 

modificação da própria Constituição, passando esta a prever expressamente a impossibilidade 

de tais situações, ou do arcabouço legislativo que dita o ciclo orçamentário no país 

(notadamente a denominada LRF). 

Da mesma maneira, enxerga-se como de suma relevância o papel do Ministério 

Público na fiscalização de tais ocasiões, o qual, pela via coletiva, pode provocar o Judiciário a 

corrigir tais distorções e promover a instauração de uma nova cultura orçamentária no sentido 

de se evitar que a vontade constitucional seja subvertida pelo desenho orçamentário com a 

destinação de valores para áreas não tão prioritárias ou sem qualquer prioridade. 

Nessa linha de raciocínio, frente à defendida primazia do direito à saúde dentre os 

direitos sociais, o desenvolvimento dessa nova cultura deve ser alicerçado na priorização 

deste impreterível direito fundamental durante a elaboração e execução orçamentária de modo 



206 

 

 

a que, não apenas os percentuais mínimos especificados para tal direito sejam respeitados, 

mas sim, o aparato principiológico que irradia a proteção da saúde na CF de 1988 tenha 

reflexos análogos no próprio orçamento público, de modo a evitar que o aporte de recursos 

para a saúde seja menor que áreas menos prioritárias como propaganda pública, diárias de 

servidores, shows para a população etc. 

Reforçando a ideia acima, se, no plano abstrato, essas situações subversoras do 

prioritário posicionamento do direito à saúde traçado na Constituição geram um sentimento de 

revolta à coletividade, o que dizer, agora no plano concreto e individual, do cidadão que 

aguarda há meses um atendimento básico no âmbito do SUS e é surpreendido com uma 

propaganda institucional em sua TV que expõe um quadro de perfeição da saúde pública 

apontando melhorias que o mesmo nunca viu ou usufruiu, ou, até mesmo, com uma 

divulgação da realização de um show ou construção de um estádio de futebol a ser “bancado” 

com o dinheiro público? 

A resposta para a indagação acima não é outra, senão, a de que tal cidadão se sentirá 

indignado, devendo esta sensação, por aviltar não só sua dignidade, mas também a de toda 

coletividade, ser corrigida com urgência através da atribuição do papel de bússola do ciclo 

orçamentário à Constituição e do aperfeiçoamento de práticas democráticas como o 

orçamento participativo e o maior envolvimento popular na defesa do tema. 

Desta forma, conclui-se que o processo de concretização do direito à saúde, em que 

pese primordialmente depender da tarefa desempenhada pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, necessita, frente à realidade da saúde pública do país, de um plano de ação 

conjunto que deve, além de ter como ponto de partida a elaboração de um orçamento público 

consentâneo com as prioridades constitucionais, contar com a atuação de um Poder Judiciário 

familiarizado com as especificações das políticas sanitárias vigentes e amparado, de um lado, 

pelo apoio do Ministério Público na defesa coletiva da saúde e, de outro, pela maior 

participação da população, com vistas a fazer valer a integral proteção constitucional 

conferida a este singular, impreterível e mais relevante direito social. 
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_______. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. 

 

_______. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

 

_______. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054998.PDF
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_______. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  
 

_______. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
 

_______. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 

198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 

anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 

de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as 

normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de 

governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 

de julho de 1993; e dá outras providências. 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 533, de 28 de março de 2012. Estabelece o elenco 

de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 841, de 02 de maio de 2012. Publica a Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e dá outras providências. 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 2.395, de 13 de outubro de 2011. Organiza o 

Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto 

pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 

Pacto. 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 674, de 30 de março de 2006. Aprova a Carta dos 

Direitos dos Usuários da Saúde, que consolida os direitos e deveres do exercício da cidadania 

na saúde em todo o País. 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 698, de 30 de março de 2006. Define que o 

custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado 

o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do SUS. 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 687, de 30 de março de 2006. Aprova a Política 

de Promoção da Saúde. 

 

_______ (Ministério da Saúde). Portaria nº 1.101, de 12 de junho de 2002. 
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Sítios eletrônicos 

 

BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: <http://bd.camara.gov.br>. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA USP: 

<http://www.teses.usp.br/>. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL DO SENADO FEDERAL: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/>. 

 

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE: < http://www.cebes.org.br/>. 

 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO: 

<http://www.conpedi.org.br/>. 

 

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO DA FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ: <http://www.epsjv.fiocruz.br/>. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS: < http://www.inesc.org.br/>. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS: < http://www.juridicas.unam.mx/>. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA: < http://www.ipea.gov.br/portal/>. 

PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICAS – FFC – UNESP MARÍLIA: 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/>. 

 

INSTITUTO PÓLIS DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS 

SOCIAIS: < http://www.polis.org.br/>. 

 

JORNAL CARTA FORENSE: < http://www.cartaforense.com.br/>. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE: <http://www.saude.gov.br/> 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO: 

<http://www.planejamento.gov.br/>. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS: <http://www.mp.go.gov.br>. 

 

MOVIMENTO NACIONAL SAÚDE MAIS DEZ: <http://www.saudemaisdez.org.br>. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: < http://www.oab.org.br/>. 

 

PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO – BIBLIOTECA DIGITAL DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO: <http://www.dominiopublico.gov.br/>. 

 

PORTAL JURÍDICO DIREITO DO ESTADO: < http://www.direitodoestado.com.br/>. 

 

PORTAL PERIÓDICOS CAPES: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>.  
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PORTAL UNBCIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: 

<http://www.unbciencia.unb.br/>. 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

<http://www.planalto.gov.br/>. 

 

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO: 

<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/#&panel1-2&panel2-4&panel3-5>.  

 

REVISTA DE DOUTRINA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4° REGIÃO: 

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/>. 

 

REVISTA “DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA” DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTOURADO EM DIREITO DA PUCRS: 

<http://www.dfj.inf.br/>. 

 

REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA: 

<http://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf>.  

REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO: 

<http://revistagt.fpl.edu.br/get>. 

 

SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE (SCIELO BRAZIL): 

<http://www.scielo.br/>. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO GOVERNO DO MATO GROSSO: 

<http://www.saude.mt.gov.br/>.  

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: <http://www.stj.jus.br/>. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: <http://www.stf.jus.br/>. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: <http://portal2.tcu.gov.br>. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE: <http://tce.rn.gov.br>. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA: < http://www.tjpb.jus.br/>. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

<http://www.tjrn.jus.br/>. 


