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RESUMO 

 

A Constituição de 1988 deu uma nova roupagem ao direito à saúde, pois, anteriormente, era um 

direito assegurado apenas aos trabalhadores e dependentes do sistema previdenciário, na atual 

Constituição passou a ser direito de todos e dever do Estado, efetivado mediante políticas 

sociais e econômicas. Nessa perspectiva, acentuou-se as demandas atinentes à concretização 

dos direitos sociais, especialmente o direito à saúde, que foi levado à análise do Poder Judiciário 

por muitas vezes, transformando-o em um grande agente implementador de políticas públicas. 

Essa prática passou aos membros do Poder Judiciário, quando da judicialização dos direitos 

sociais, o dever de análise de certas condicionantes das políticas públicas que, até então, 

estavam restritas aos administradores públicos. Nesse sentido, a presente dissertação abordará 

a questão da judicialização excessiva em matéria de direito à saúde e seu impacto econômico 

no custo dos direitos, analisando seus detalhes e propondo soluções com base na opinião de 

especialistas. 

Palavras-chave: direito à saúde; direitos sociais; custo dos direitos; reserva do possível; 

mínimo existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Constitution of 1988 gave a new coverage to the right to health, since it was previously a 

right guaranteed only to workers and dependents of the social security system, in the new 

Constitution became the right of everyone and the duty of the State, effected through social and 

economic policies. In this perspective, the demands related to the realization of social rights, 

especially the right to health, have been accentuated, which has been taken to the analysis of 

the Judiciary by many times, transforming it into a great agent of public policies. This practice 

passed to the members of the Judiciary, when the judicialization of social rights, the duty to 

analyze certain constraints of public policies that, until then, were restricted to public 

administrators. In this sense, the present dissertation will address the issue of excessive 

judicialization regarding the right to health and its economic impact on the cost of rights, 

analyzing its details and proposing solutions based on expert opinion. 

Key words: right to heath; social rights; cost os rights; reservation of the possible; minimum 

existential. 
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INTRODUÇÃO 

 

     Os direitos sociais passaram a ter na Constituição de 1988, garantias jurídicas relevantes 

contra a inação estatal em suas regulamentações, como exemplo o mandado de injunção e a 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Em relação ao desrespeito a prestações 

estatais já implementadas, também podem ser citadas garantias como o mandado de segurança 

e a ação civil pública. 

     Assim, a Constituição de 1988 foi importante, não só em prever direitos, mas também 

garantias para esses direitos, acrescentando no debate relativo à concretização dos direitos 

sociais o Poder Judiciário. 

     A inserção do Judiciário como um novo ator para a solução de problemas atinentes aos 

direitos sociais provocou, de certo modo, uma judicialização excessiva acerca da efetivação 

desses direitos, porque, muitas vezes, não foram manejadas políticas públicas eficazes num 

aspecto macro. 

     Assim, os direitos sociais devem ser concretizados por políticas públicas que necessitam de 

vários processos e decisões coordenadas para sua implementação. No momento que o Poder 

Judiciário atua ativamente como um concretizador desses direitos, é importante que se atenha 

à maneira pela qual devem ser efetivados.     

     Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é analisar a judicialização do direito à 

saúde, em relação ao custo dos direitos e fornecer alguns parâmetros objetivamente possíveis 

para uma maior racionalidade da atuação do Poder Judiciário nas ações individuais e coletivas 

sobre o tema. 

     O estudo parte da averiguação inicial que tem sido comum um alto grau de judicialização 

do direito à saúde no contexto pátrio, o que pode ser constatado, por exemplo, no Relatório 

Justiça em Números 2017, ano base 2016 produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
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com base no levantamento, 1.346.931 processos com o tema saúde tramitaram no Judiciário em 

2016 e houve o aumento de 1.300% das demandas pleiteando medicamentos em sete anos1. 

     Nessa perspectiva, o primeiro capítulo irá examinar o direito humano à saúde e seu processo 

de internacionalização. Além disso, demonstraremos como esse direito está em consonância 

com a concepção contemporânea dos direitos humanos, que apresenta as características de 

universalidade, indivisibilidade e inter-relação com os demais direitos humanos.  

     Outro aspecto interessante nessa parte, será a análise da possibilidade de responsabilização 

estatal por atos que atentem contra os direitos humanos, bem como a condição de sujeitos de 

direitos atribuída ao indivíduo no plano internacional, o que será feito tendo por base, a doutrina 

nacional e estrangeira em julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte IDH. 

     Na segunda parte do trabalho, o direito à saúde será analisado no contexto da seguridade 

social, ou seja, a Constituição de 1988 criou um sistema de proteção social asseverando que o 

mesmo é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, que 

visa assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

     Nesse sentido, será apresentado o direito à saúde como uma parte componente do sistema 

da seguridade social e compreendendo-o como um direito fundamental constante no rol de 

direitos sociais. 

     O terceiro capítulo do trabalho, será dedicado ao direito à saúde no plano infraconstitucional. 

Nesse contexto serão abordados os principais conceitos trazidos pelas Leis n°s  8.080/1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sua organização 

e funcionamento dos serviços correspondentes; 8.142/1990, que trata da participação da 

comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros; 9.656/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde; 

9.782/1999, a qual define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 9.961/2000, que cria a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Assistência farmacêutica no sistema da Política 

Nacional de Medicamentos. 

                                                 
1 Justiça em Números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf. Acesso em 
17/12/2018. 
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     Na quarta parte do trabalho, o estudo versará sobre a efetividade dos direitos sociais, para 

tanto, o início da análise se dará com a efetivação da cidadania por meio de políticas públicas, 

em que o Estado deverá se organizar para a efetivação dos direitos sociais.  

     Na sequência, o estudo apresentará o custo dos direitos, situação na qual se demonstrará que 

todos os direitos custam, inclusive os de primeira geração. A análise seguirá abordando o 

embate entre o mínimo existencial e a reserva do possível na concessão de direitos sociais; a 

obrigação de progressividade e vedação de retrocesso em relação a esses direitos; a 

judicialização dos mesmos e a diferença entre judicialização e ativismo judicial. 

     A parte final da dissertação tratará da judicialização da saúde e a propositura de soluções, 

abordando o tema na jurisprudência brasileira bem como alguns parâmetros acerca de possíveis 

caminhos para a redução da excessiva judicialização do direito à saúde, além do custo que esse 

fenômeno acarreta aos cofres públicos. 
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1. O DIREITO HUMANO À SAÚDE 

1.1 – Considerações iniciais 

     O propósito deste capítulo é aferir a importância do direito à saúde no plano internacional. 

Para isso, é importante compreender seu fundamento à luz da dignidade humana e sua 

positivação normativa como direito supraestatal. 

     Nesse sentido, é relevante destacar o Pós Segunda-Guerra Mundial e a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos – DUDH, como pontos de mudança em face ao relacionamento 

cidadão/Estado, que até então vinha ocorrendo. Isso porque, após esses acontecimentos, o 

indivíduo passou a receber a condição de sujeito de direitos, também no plano internacional de 

forma mais efetiva.      

     Assim, os direitos humanos passaram a ser considerados prerrogativas de exigir, atribuídas 

ao indivíduo, com fundamento na dignidade da pessoa humana, ou seja, o fato da condição 

humana, conferiu à pessoa, proteção prevista no ordenamento jurídico internacional, conforme 

será demonstrado ao longo do presente capítulo. 

     Os países que recepcionaram esses comandos internacionais em suas Constituições, 

assumiram obrigações em relação ao tratamento de seus indivíduos, que vão além da 

convencionalidade, pois os princípios gerais e os costumes do Direito Internacional 

solidificaram o aspecto obrigatório de suas normas. 

     Na toada do processo de internacionalização dos direitos humanos, a concretização do 

direito à saúde e do acesso à medicamentos ganhou importância, na perspectiva de propagação 

desses direitos também no plano internacional. 

     Nesse sentido, a aceitação da supraestatalidade sustentou-se na afirmação da universalidade 

dos direitos humanos e na concordância de obrigações, que foram internacionalmente aceitas 

pelo Brasil, em face da ratificação de convenções e tratados. 

     Além disso, cabe salientar, a eventualidade de responsabilização do Estado violador de 

direitos humanos em face de tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, por exemplo. 
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     Sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos, cumpre destacar que, apesar 

desses direitos não terem surgido apenas na época moderna, o processo de positivação, se 

fortaleceu, inicialmente, no final do século XVIII, sobretudo na Constituição Francesa de 1791 

e a posteriori em outras Constituições. 

     No século XX, os direitos de primeira geração ou de liberdade já estavam consolidados em 

grande parte das Constituições dos países. Entretanto, esse fato sozinho, não foi capaz de evitar 

a desigualdade social entre os cidadãos. 

     No contexto da Revolução Industrial, esse aspecto tomou grande proporção, devido a 

exploração de trabalhadores nas fábricas de carvão, em que até mesmo crianças trabalhavam 

em troca de salários baixíssimos e em condições precárias e insalubres. 

     Como resposta a esses anseios, e como forma de fornecer uma alternativa à crescente 

comunista que se formava, surgiu o Estado de Bem-Estar social ou Welfare State. As principais 

Constituições que positivaram os direitos sociais ou de segunda geração foram a Mexicana de 

1917 e a da República de Weimar de 1919. 

     Entretanto, foi apenas após a Segunda-Guerra Mundial, em face das atrocidades que ali 

foram perpetuadas, que os direitos humanos ganharam força e passaram a ser mais importantes 

para todos os povos, ou seja, ficou claro a importância da proteção desses direitos como forma 

de se evitar que novas carnificinas fossem cometidas. 

     Muitos Estados anteriormente a esse processo, alegavam que a forma de se lidar com os 

direitos humanos, era uma matéria interna relacionada às suas soberanias, isto é, questões 

atinentes ao tratamento de prisioneiros, deficientes físicos e crianças deveriam ser assunto 

interno dos países. 

     Nesse cenário, muito se discutiu acerca da eventualidade de uma possível afronta à soberania 

interna de um país em ter de responder, e até mesmo ser responsabilizado, por uma ofensa aos 

direitos humanos dentro de seu território, em face de um organismo internacional. 

     Nesse sentido, Ramos2 destaca que o marco histórico inicial do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos foi a Carta de São Francisco, ou seja, o Tratado Internacional que criou a 

Organização das Nações Unidas em 1945. Obviamente, antes dessa data, já havia relevantes 

                                                 
2 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.30. 
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premissas do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos, como a vedação da escravidão; 

o regime de mandatos da vetusta Sociedade das Nações, a qual impôs deveres de respeito aos 

direitos das populações de territórios sujeitos ao mandato; a tutela dos trabalhadores, por meio 

da Organização internacional do Trabalho em 1919; a salvaguarda de minorias na Europa 

Oriental no pós Primeira Guerra Mundial etc. No entanto, se tratavam apenas de institutos 

fracionados, direcionados a direitos específicos ou situações determinadas. 

     Prossegue o autor3 asseverando que a carta de São Francisco de 1945 foi importante, pois, 

além de apontar expressamente o dever de elevação de direitos humanos por parte dos Estados 

signatários, determinou ser tal promoção um dos alicerces principais da ONU. Em seu 

preâmbulo, ratificou-se a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da 

pessoa humana, na igualdade de direitos de homens e mulheres. Nos artigos 55 e 56 do 

documento, foi explicitado o dever de todos os Estados de alavancar os direitos humanos. Sendo 

assim, foi a Carta de São Francisco, claramente, o principal tratado de abrangência universal 

que diferenciou os direitos fundamentais dos seres humanos, estabelecendo a obrigação dos 

Estados de proteger a dignidade e o valor de todos, isto é, pela primeira vez, o Estado foi 

compelido a salvaguardar os direitos básicos a todos dentro de seu território, quer nacional ou 

estrangeiro.  

     Assim, o Direito Internacional dos Direitos Humanos passou a representar uma importante 

garantia e proteção do indivíduo em face ao princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, 

a condição de ser humano lhe proporcionou um conjunto de garantias independente de seu país 

de origem. 

     Com isso, o Direito Internacional, anteriormente preocupado apenas em reger as relações 

entre os países e as organizações internacionais, passou a proteger, de maneira mais incisiva, 

os direitos humanos, matéria que, antes, estava restrita à esfera do Direito público Interno de 

cada país. 

     Luño4, em relação a positivação dos direitos humanos, destaca que o processo de 

internacionalização apresentou os fatores de reafirmação do caráter universal e supraestatal e a  

titularidade desses direitos para todos os homens, sem quaisquer tipos de preconceito ou 

discriminações, reconhecendo até mesmo, a dimensão coletiva e social e a natureza jurídica, 

                                                 
3 RAMOS, André de Carvalho. Op. Cit. p. 31. 
4 LUÑO, Antônio Henrique Perez. Derechos Humanos, Estado de derecho y Constitución. 2ª ed. Tecnos: Madrid, 
1986. pp. 129-130. 
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que englobou desde o ponto de vista das organizações internacionais, a qual passou a atuar mais 

à frente da soberania de cada Estado em específico. 

     Nesse sentido, o nascimento da Organização das Nações Unidas - ONU e suas agências 

especializadas, caracterizou uma nova ordenação no plano internacional, capaz de requerer uma 

nova atitude nas relações internacionais, tais como: manter a paz e a segurança internacionais; 

desenvolver relações amistosas entre as nações; conseguir uma cooperação internacional para 

resolver problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário5. 

     A dimensão supraestatal dos direitos humanos foi conduzida pelo processo de 

internacionalização desses direitos, assim, sua proteção e garantia, passaram a ser preocupação 

de todos os países, o que impulsionou o aparecimento e a evolução dos sistemas global e 

regionais de proteção, que operaram em grau de complementariedade e adequação entre si. 

     Nesse ponto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consistiu na maior referência 

do processo de internacionalização dos direitos humanos, na medida que utilizou de uma 

concepção de direitos, até então inédita, capaz de combinar o discurso liberal, no que tange à 

cidadania, com a manifestação de cunho social.  

     Assim, para Moreira6, a Declaração estabeleceu um tratamento de direitos civis e políticos 

(artigo 3º ao 21), como também de direitos econômicos, sociais e culturais (artigos 22 a 28), 

concebendo, dessa forma, duas importantes inovações: incumbência de igual importância aos 

direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais e a confirmação das questões de 

indivisibilidade, interdependência e inter-relação entre estes direitos. 

     No que tange ao conceito contemporâneo de direito humano, além da característica da 

universalidade, também foi acrescentada a interdependência e a indivisibilidade. Nesse aspecto, 

                                                 
5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas (1945). Artigo 1:  Os propósitos das 
Nações unidas são: 1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas 
efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por 
meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução 
das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz; 2. Desenvolver relações amistosas 
entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e 
tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 3. Conseguir uma cooperação internacional 
para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover 
e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião; e 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos 
comuns. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf. Acesso em 12/09/2018. 
6 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos: Em busca de parâmetros 
adequados para a tutela judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 32. 
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foi muito importante o ímpeto gerado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, representando nova roupagem de direitos. 

     Essa nova caracterização foi afirmada na Resolução n° 32/130 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas7, em 1977 e na Declaração de Viena8, em 1993, no item cinco, ao declarar que 

todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes e relacionados entre 

si. Além disso, toda a comunidade internacional deveria considerá-los de maneira justa e 

equitativa e com a mesma importância. 

     Pela característica da universalidade depreendeu-se que todos tem direito e devem estar 

inseridos na proteção internacional. Não pode haver preconceitos e discriminações de qualquer 

tipo capaz de excluir o indivíduo dessa tutela. Nesse sentido, tal conceito independe de país de 

origem, religião, cor ou qualquer outro critério. 

     Crítica feita a essa concepção, diz respeito à imposição de determinados padrões de conduta: 

fazer ou deixar de fazer, que, muitas vezes, não fazem parte da cultura de determinados países. 

Assim, pode parecer polêmico querer impor valores a determinadas culturas que são diferentes 

por natureza. 

     A esse respeito, Trindade9 ensina que, a partir das características ou das diferenças existentes 

na humanidade, devem ser buscados os valores universais, de forma a se demonstrar uma 

consciência universal. Isso porque, até para aqueles que gostariam que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos tivesse tratado com mais cuidado o legado de civilizações mais antigas 

e diferentes religiões, aceitam, entretanto, que a declaração de 1948 foi capaz de atingir notável 

grau de universalidade, apta em se fazer aceita pela maioria dos países com suas diferentes 

                                                 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução n° 32/130: 1 (a) Todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais são indivisíveis e interdependentes; atenção igual e consideração urgente deve ser dada à 
implementação, promoção e proteção como direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais. (Tradução 
livre) Disponível em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/32/130. Acesso em 
13/09/2018. 
8 Declaração e Programa de Ação de Viena. (5): Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos Humanos, 
globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o 
significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 
compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger 
todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais.Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7
%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direito
s%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf. Acesso em 13/09/2018. 
9 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, volume III. 
1ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 2003. pp. 306-307. 
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culturas, de maneira a inserir seu rol de direitos, gradualmente, no bojo de Constituições 

nacionais, sendo inclusive, evocado em face dos tribunais desses países. 

     Em relação à interdependência, cumpre destacar, que os direitos humanos devem ser 

gozados de maneira conjunta, ou seja, o desrespeito a um tipo de direito humano pode 

comprometer ou inviabilizar o regular desfrute de outro. Assim, tanto os direitos civis e 

políticos, como também os sociais, culturais e econômicos devem ser garantidos, para que a 

inviolabilidade de um não possa caracterizar a do outro.      

     A ideia de geração de direitos, precisa ser analisada na ótica de complementariedade e 

sistematização, ou seja, não há uma superação ou ponto de corte entre elas. Por exemplo, o 

fortalecimento dos direitos sociais, ditos de segunda geração, nas revoluções industriais10, não 

romperam com os direitos de liberdade ou de primeira geração. 

     Nessa perspectiva, a nova concepção de direitos humanos, abarcou as características de 

universalidade, indivisibilidade e interdependência. O conceito, somado ao processo de 

internacionalização, conferiu um sólido desenvolvimento do Direito Internacional do Direitos 

Humanos e seu cotejamento nas Constituições dos países. Então, esses direitos, positivados em 

documentos internacionais, e os direito fundamentais, quando inseridos nas Constituições dos 

Estados-membros, passaram a dar alta carga valorativa à dignidade humana, estando o direito 

à saúde inserido nesse contexto. 

 

 

 

 

                                                 
10 Tradicionalmente são estudadas quatro revoluções industriais, em apertada síntese, pode-se destacar que: a 
Primeira teria se desenvolvido no século XVIII na Europa, em que a Inglaterra teria sido o principal país envolvido 
e em destaque nesse sentido, dentre os principais acontecimentos desse período, destaca-se a invenção da máquina 
a vapor e seu uso na produção de tecidos; a Segunda teve importante papel no final do século XIX e início do 
século XX, com a invenção e utilização principalmente, do automóvel, televisão, telefone, rádio e avião; a Terceira, 
ganhou relevância após o término da Segunda Guerra Mundial, em que uma maior integração entre ciência e 
produção deram maior celeridade aos processos tecnológicos. Por fim, e bastante atual, discute-se uma Quarta 
Revolução Industrial ou a Indústria 4.0, em que robôs teriam grande importância aliados às convergências de 
tecnologias biológicas físicas e digitais, nesse aspecto, bastante representativo, é o estudo feito pelo alemão Klaus 
Schwab em sua obra “A Quarta Revolução Industrial” que bem descreve esse processo. In SCHWAB, Klaus. A 
quarta revolução industrial. Tradução: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 
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1.2. A Saúde no Âmbito da Organização Mundial da Saúde – OMS  

     O tratamento dispensado à saúde, na Carta das Nações Unidas (1945) 11, está previsto no 

capítulo IX que trata da Cooperação Internacional Econômica e Social. Mais precisamente no 

art.55, há a disposição de que, com a finalidade de criar estabilidade e bem-estar às relações 

entre as nações, as Nações Unidas favorecerão a solução dos problemas internacionais 

econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e 

educacional. 

     Percebe-se, como a Carta da ONU, por ser um documento genérico, acabou por tratar o tema 

da saúde de uma maneira, relativamente, superficial. Nesse sentido, para que as Nações Unidas 

atingissem seus objetivos, esse documento estabeleceu no art. 57, a criação de agências 

especializadas, mediante acordo entre Estados, que possuíssem competência específica nas 

matérias atinentes ao campo social, econômico, cultural, educacional, sanitário e conexos. 

     Essas Organizações possuem um vínculo com as Nações Unidas por meio de acordos de 

cooperação e utilizam símbolos, princípios e missões comuns formando o Sistema das Nações 

Unidas. Além disso, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) pode coordenar suas 

atividades, de acordo com o art. 63.  

     Cabe salientar que os organismos especializados da ONU não são simples departamentos 

das Nações Unidas, mas sim, organizações internacionais com personalidade jurídica de Direito 

Internacional própria.  

     Nesse sentido, foi criada a Organização Mundial da Saúde (OMS), para tratar da saúde 

especificamente, no âmbito das Nações Unidas. Para Portela12, a OMS trabalha para estabelecer 

padrões mínimos de cuidado à saúde ao redor do mundo e salvaguardar esse direito a todos. É 

o organismo especializado responsável em coordenar as negociações e ações internacionais 

afetos à saúde, formatar a agenda de pesquisas nessa área, determinar normas e articular 

políticas públicas, além de fiscalizar as condições sanitárias no mundo. Sua ação também 

contempla o saneamento básico, a nutrição, a higiene, os medicamentos e o ensino nessa área,  

entre outros aspectos.      

                                                 
11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas (1945). Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf. Acesso 
em 13/09/2018. 
12 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 8ª ed. Salvador: Jus Podivm, 
2016. p. 268. 
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     A Constituição da Organização Mundial da Saúde13, de 1946, estabelece ser a saúde, um 

completo estado de bem-estar físico, mental e social, além de destacar que não se restringe 

apenas à ausência de doença ou enfermidades. Além disso, assevera que esse direito é 

fundamental, e gozar da melhor condição de saúde que seja possível, não pode ter distinção 

atinente à raça, condição econômica ou social, religião ou concepção política. 

1.3. Os Tratados Internacionais sobre Saúde ratificados pelo Brasil 

      Verificou-se nos itens acima o caráter de supraestatalidade do direito humano à saúde, por 

meio do processo de internacionalização e do novo conceito de direitos humanos, com suas 

características de universalidade, indivisibilidade e interdependência, que tal assunto não está 

mais restrito apenas à esfera de direito público interno de determinado país. 

      Nesse sentido, Bavaresco14acrescenta a mudança na acepção de soberania estatal 

destacando a crise do Estado-nação, isso porque a globalização pôs em crise a concepção da 

teoria moderna de soberania, que se firmou sobre si mesmo, travando guerras de expansão 

contra outros Estados. Sobre a soberania pós-moderna, houve um deslocamento de poder para 

a soberania externa em face da nacional. É nesse contexto que está inserido a ONU e suas 

ramificações, como a Organização Mundial da Saúde. 

     Além disso, cabe ressaltar a possibilidade de responsabilização de um Estado pela violação 

de direitos humanos por órgãos internacionais. É o caso, por exemplo, do Sistema 

Interamericano dos Direitos Humanos, por meio da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

     Nesse ponto, interessante analisar o caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, pois representou a primeira condenação do Brasil perante 

esta Corte, conforme mencionado por Moreira15. Foi formalizado, inicialmente, denúncia à 

                                                 
13 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde (1946). 
Preâmbulo: A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência 
de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos 
fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica 
ou social. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita 
cooperação dos indivíduos e dos Estados. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-
Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-
omswho.html. Acesso em: 13/09/2018. 
14 BAVARESCO, A. A Crise do Estado-Nação e a teoria da Soberania em Hegel. In: Estado e política: a filosofia 
política de Hegel. ROSENFIELD, D.L. (Org.). Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. p. 67-98. 
15 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2006. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentença 
de 4 de julho de 2006. Mérito, Reparações e Custas. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_ing.pdf. Acesso em: 18/09/2018. Apud. MOREIRA, 
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e por atuação desta, posteriormente submetida 

à jurisdição da Corte. 

     O caso teve início por provocação de Irene Ximenes Lopes, irmã da vítima, em 1999. A 

denúncia contra o Estado brasileiro, teve por base violação aos direitos humanos de Damião 

Ximenes Lopes, que sofria de doença mental e estava internado na Casa de Repouso 

Guararapes, em Sobral/CE, lugar em que faleceu. A partir do óbito, iniciou-se uma disputa 

judicial movida por familiares da vítima, buscando esclarecimentos, indenização e 

responsabilização dos envolvidos no caso. 

     A Corte IDH julgou que os Estados são responsáveis por regulamentar e fiscalizar os 

serviços de saúde, tanto de natureza pública quanto privada, em face da obrigação de proteção 

à vida e à integridade física das pessoas a eles vinculadas. A Corte determinou também, que os 

Países são obrigados a criar mecanismos aptos a fiscalizar instituições psiquiátricas e tratamento 

de queixas e propor soluções adequadas, até mesmo no que tange a parte disciplinar e a 

responsabilização judicial dos eventuais servidores ou funcionários envolvidos. Em resumo, a 

Corte estabeleceu que o Estado é responsável, em âmbito internacional, pelo não cumprimento 

de suas obrigações de regulamentar e fiscalizar o serviço médico em sua jurisdição. 

     O autor16 ainda destaca que a supervisão, a tutela e o monitoramento dos direitos humanos 

pelos Estados na seara internacional, em especial o direito à saúde, reforçam o aspecto do 

mesmo não estar apenas restrito ao direito público interno de cada nação, ou seja, o processo 

de internacionalização do direito à saúde, consubstanciado em diversos documentos 

internacionais, que foram ratificados pelo Estado brasileiro, inclusive com a possibilidade de 

sua responsabilização em caso de descumprimento, apenas confirma o caráter supraestatal 

desse direito. 

     Uma das principais inovações trazidas pelo PIDESC17 em 1966, diz respeito à questão da 

assunção de obrigações internacionais, por parte dos Estados-membros perante o Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e demais organismos internacionais. 

                                                 
Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos: Em busca de parâmetros adequados para 
a tutela judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. pp. 50-52. 
16 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos: Em busca de parâmetros 
adequados para a tutela judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 52.  
17 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais (1966). Artigo 2º §1. Cada Estado Membro 
no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que 
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     O documento18 traz um ponto relevante, ao determinar que em relação aos países em 

desenvolvimento, deverão ser observadas suas condições econômicas na medida de garantia 

dos direitos econômicos, culturais e sociais. 

     Mais especificamente, em relação ao direito à saúde, o PIDESC estabelece, no art. 1219, que 

os Estados-partes ratificantes do pacto, se comprometem a  garantir a toda pessoa, o nível mais 

elevado de saúde, tanto física quanto mental, e ainda, garantir medidas que assegurem: a 

diminuição da mortalidade infantil e desenvolvimento são das crianças, melhoria de higiene do 

trabalho e do meio ambiente, prevenção, tratamento e luta contra doenças epidêmicas e 

assistência e serviços médicos em caso de enfermidade.  

     O Comitê de Direitos Econômicos, Socais e Culturais emitiu várias Observações Gerais em 

relação ao direito à saúde, visando explicitar e explicar de que forma devem ser  

instrumentalizados os comandos determinados no art. 12 do PIDESC. Nesse aspecto, a n° 14 

tem grande importância, ao dispor, que o direito à saúde deve observar os seguintes elementos 

relativos à serviços, bens e estabelecimentos que compõem os programas estatais de saúde dos 

Estados-partes: disponibilidade; acessibilidade; aceitabilidade e qualidade20. 

                                                 
visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos 
no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3m
icos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
18 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais (1966). Artigo 2º§3. Os países em 
desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, 
poderão determinar em que medida garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que 
não sejam seus nacionais. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3m
icos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
19 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais (1966). Artigo 12. Os Estados-partes no 
presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. §2. 
As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno exercício 
desse direito, incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: 1. A diminuição da mortinatalidade e 
da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças. 2. A melhoria de todos os aspectos de 
higiene do trabalho e do meio ambiente. 3. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 
profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. 4. A criação de condições que assegurem a todos 
assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3m
icos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
20 COMMITEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS – CESCR. General Comment No. 14: 
The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). 1. Conteúdo normativo do artigo 12. O direito à 
saúde em todas as suas formas e em todos os níveis contém os seguintes elementos inter-relacionados e essenciais, 
cuja aplicação precisa dependerá das condições prevalecentes em um determinado Estado Parte: (a) 
Disponibilidade. O funcionamento de instalações, produtos e serviços de saúde pública e de saúde, bem como 
programas, devem estar disponíveis em quantidade suficiente dentro do Estado parte. A natureza precisa das 
instalações, bens e serviços irá variar dependendo de vários fatores, incluindo o nível de desenvolvimento do 
Estado Parte. Eles incluirão, no entanto, os determinantes subjacentes da saúde, como água potável segura e 
potável e instalações de saneamento adequadas, hospitais, clínicas e outros edifícios relacionados à saúde, pessoal 
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     Além disso, a Observação Geral n° 1421 teceu vários comentários acerca do art. 12.2 do 

PIDESC, destacado anteriormente. Em relação à diminuição da mortalidade infantil, a 

obrigação é dirigida à melhoria das condições de saúde das mães e crianças, no que tange ao 

apoio ao planejamento familiar, atendimento pré e pós-natal e outros serviços. 

                                                 
médico e profissional treinado que recebe salários competitivos no mercado interno e medicamentos essenciais, 
conforme definido pelo Programa de Ação da OMS sobre Medicamentos Essenciais; (b) acessibilidade. As 
instalações, bens e serviços de saúde devem ser acessíveis a todos, sem discriminação, dentro da jurisdição do 
Estado-parte. (c) Aceitabilidade. Todas as instalações, bens e serviços de saúde devem respeitar a ética médica e 
culturalmente apropriada, ou seja, respeitar a cultura de indivíduos, minorias, pessoas e comunidades, sensíveis ao 
sexo e aos requisitos do ciclo de vida, bem como ser concebida para respeitar a confidencialidade e melhorar o 
estado de saúde das pessoas envolvidas; d) Qualidade. Além de serem culturalmente aceitáveis, as instalações, 
bens e serviços de saúde também devem ser cientificamente e clinicamente apropriados e de boa qualidade. Isso 
requer, pessoal médico qualificado, medicamentos e equipamentos hospitalares cientificamente aprovados e não 
expirados, água potável e segura e saneamento adequado. (Tradução livre). Disponível em: 
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
21 COMMITEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS – CESCR. General Comment No. 14: 
O direito ao mais alto padrão atingível de saúde. Artigo 12.2 (a): O direito à saúde materna, infantil e reprodutiva; 
14. “A provisão para a redução da taxa de natimortos e da mortalidade infantil e para o desenvolvimento saudável 
da criança” (art. 12.2 (a)) pode ser entendida como exigindo medidas para melhorar a saúde materno-infantil, 
sexual e reprodutiva. serviços de saúde, incluindo acesso ao planejamento familiar, serviços obstétricos de 
emergência pré e pós-natal e acesso à informação, bem como aos recursos necessários para atuar sobre essas 
informações. Artigo 12.2 (b): O direito a ambientes naturais e de trabalho saudáveis.15. “O aperfeiçoamento de 
todos os aspectos da higiene ambiental e industrial” (art. 12.2 (b)) compreende, medidas preventivas relativas a 
acidentes e doenças ocupacionais; a exigência de garantir o fornecimento adequado de água potável e segura e 
saneamento básico; a prevenção e redução da exposição da população a substâncias nocivas, como radiação e 
produtos químicos nocivos ou outras condições ambientais prejudiciais que, direta ou indiretamente, afetam a 
saúde humana.13 Além disso, a higiene industrial refere-se à minimização, tanto quanto possível, da causas do 
perigo para a saúde inerente ao ambiente de trabalho.14 O Artigo 12.2 (b) também inclui moradia adequada e 
condições de trabalho seguras e higiênicas, fornecimento adequado de alimentos e nutrição adequada, e 
desestimula o abuso de álcool e o uso de tabaco e drogas. e outras substâncias nocivas. Artigo 12.2 (c): O direito 
à prevenção, tratamento e controle de doenças. 16. “A prevenção, tratamento e controle de doenças epidêmicas, 
endêmicas, ocupacionais e outras” (art. 12.2 (c)) requer o estabelecimento de programas de prevenção e educação 
para problemas de saúde relacionados ao comportamento, como doenças sexualmente transmissíveis, em particular 
HIV/AIDS, e aqueles que afetam negativamente a saúde sexual e reprodutiva, e a promoção de determinantes 
sociais de boa saúde, como segurança ambiental, educação, desenvolvimento econômico e equidade de gênero. O 
direito ao tratamento inclui a criação de um sistema de atendimento médico urgente em casos de acidentes, 
epidemias e riscos semelhantes à saúde, e a prestação de assistência em casos de desastres e assistência humanitária 
em situações de emergência. O controle de doenças refere-se aos esforços individuais e conjuntos dos Estados para 
disponibilizar tecnologias relevantes, usando e melhorando a vigilância epidemiológica e a coleta de dados em 
uma base desagregada, a implementação ou aprimoramento de programas de imunização e outras estratégias de 
controle de doenças infecciosas. Artigo 12.2 (d): O direito a instalações, bens e serviços de saúde. 17. “A criação 
de condições que assegurem a todos os serviços médicos em caso de doença” (art. 12.2 (d)), tanto física como 
mental, inclui a provisão de acesso igual e oportuno aos cuidados preventivos básicos, curativos, serviços de saúde 
de reabilitação e educação em saúde; programas de rastreio regulares; tratamento apropriado de doenças; o 
fornecimento de medicamentos essenciais; e tratamento e cuidados de saúde mental apropriados. Outro aspeto 
importante é a melhoria e promoção da participação da população na prestação de serviços de saúde preventivos 
e curativos, como a organização do setor da saúde, o sistema de seguros e, em particular, a participação em decisões 
políticas relacionadas com o direito à saúde. (Tradução livre). Disponível em: 
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
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     Em relação a higiene do trabalho e meio ambiente, é previsto uma obrigação atinente à 

diminuição dos riscos de acidentes e de doenças relacionadas à profissão, além da garantia de 

condições salubres de moradia e de trabalho. 

     No que diz respeito à prevenção e ao tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas e 

profissionais, destaca-se a relação entre educação e informação no que tange à essas doenças, 

inclusive em relação às sexualmente transmissíveis. O tratamento está atrelado à manutenção 

de uma rede hospitalar, capaz de receber e tratar esses tipos de enfermidades. O controle 

abrange, a título de exemplo, ações de disponibilização de novas tecnologias e implementação 

de programas de imunização contra doenças infecciosas. 

     No que tange a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços 

médicos em caso de enfermidade, é garantido acesso tempestivo e igualitário à assistência 

médica, com o intuito de evitar doenças e reabilitar o enfermo com o fornecimento de 

medicamentos e a participação da população na gestão dos serviços e programas de saúde.  

     Outrossim, a Observação Geral n° 14 estabelece alguns parâmetros em relação a obrigações 

assumidas pelos Estados-partes, em face do direito à saúde. Especialmente, no que diz respeito 

ao não cumprimento das cláusulas do PIDESC.  

     Dentre as garantias22, podem ser destacadas: a garantia do direito de acesso a instalações, 

bens e serviços de saúde, de maneira não discriminatória, sobretudo em face de grupos 

marginalizados ou vulneráveis; o acesso à alimentação mínima necessária, adequada, nutritiva 

                                                 
22 COMMITEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS – CESCR. General Comment No. 14: 
O direito ao mais alto padrão atingível de saúde. Obrigações Essenciais 43. Na Observação Geral n°. 3, o Comitê 
confirma que os Estados partes têm a obrigação fundamental de assegurar a satisfação, no mínimo, dos níveis 
essenciais mínimos de cada um dos direitos enunciados no Pacto, incluindo cuidados primários essenciais de 
saúde. Lida em conjunto com instrumentos mais contemporâneos, como o Programa de Ação da Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento e fornece orientação obrigatória sobre as principais obrigações 
decorrentes do artigo 12. Assim, na opinião do Comitê, essas obrigações incluem pelo menos as seguintes 
obrigações: (a) Assegurar o direito de acesso a instalações, bens e serviços de saúde de forma não discriminatória, 
especialmente para grupos vulneráveis ou marginalizados; (b) Assegurar o acesso ao alimento essencial mínimo 
que seja nutricionalmente adequado e seguro, para garantir a liberdade da fome para todos; (c) Assegurar o acesso 
ao abrigo básico, moradia e saneamento, e um suprimento adequado de água potável e segura; d) Fornecer 
medicamentos essenciais, de tempos em tempos, definidos no Programa de Ação sobre Medicamentos Essenciais 
da OMS; (e) Assegurar a distribuição equitativa de todas as instalações, bens e serviços de saúde; (f) Adotar e 
implementar uma estratégia nacional de saúde pública e plano de ação, com base em evidências epidemiológicas, 
abordando as preocupações com a saúde de toda a população; a estratégia e o plano de ação devem ser elaborados 
e revisados periodicamente, com base em um processo participativo e transparente; devem incluir métodos, como 
indicadores de direito a saúde e parâmetros de referência, pelos quais o progresso pode ser acompanhado de perto; 
o processo pelo qual a estratégia e plano de ação são concebidos, bem como seu conteúdo, deve dar atenção 
especial a todos os grupos vulneráveis ou marginalizados. (Tradução livre). Disponível em: 
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
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e saudável; acesso a abrigo, moradia  e sistema de saneamento básico e agua potável; 

fornecimento de medicamentos básicos previsto no Programa de Ação sobre Medicamentos 

Essenciais da Organização Mundial da Saúde e Adoção e implementação de plano de ação e 

uma estratégia pública nacional, mediante indício de epidemia, em relação às questões de saúde 

de toda a população. 

     Além disso, conforme a Observação Geral n° 14, os Estados-partes se comprometem a 

garantir23: assistência médica à reprodução, às mães e às crianças; imunização contra as 

principais doenças infecciosas que acometem a comunidade; tomar medidas para evitar, 

administrar e controlar doenças endêmicas e epidêmicas e garantir o acesso a informações 

acerca dos principais problemas de saúde da comunidade, incluindo métodos de prevenção e 

controle. 

     Cabe ainda destacar outros documentos internacionais importantes para a tutela do direito 

humano à saúde, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; a Convenção 

Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; a Convenção 

Internacional Sobre Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a Convenção sobre 

os Direitos da Criança. 

     Igualmente, também merecem destaque vários instrumentos normativos em âmbito regional, 

como por exemplo: a Carta Social Europeia; a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. 

    Nesse sentido, pode-se observar, que o estabelecimento de todas essas garantias, bem como 

toda a regulamentação prevista nos documentos analisados são capazes de demonstrar a 

importância e a incorporação do direito à saúde no Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

bem como o destaque ao seu aspecto supraestatal. 

                                                 
23 COMMITEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS – CESCR. General Comment No. 14: 
O direito ao mais alto padrão alcançável de saúde (art. 12). Obrigações fundamentais. O Comitê também confirma 
que as seguintes são obrigações de prioridade comparável: (a) Garantir assistência médica reprodutiva, materna 
(pré-natal e pós-natal) e infantil; (b) Providenciar imunização contra as principais doenças infecciosas que ocorrem 
na comunidade; (c) Tomar medidas para prevenir, tratar e controlar doenças epidêmicas e endêmicas; (d) 
Proporcionar educação e acesso a informações sobre os principais problemas de saúde na comunidade, incluindo 
métodos para preveni-los e controlá-los; (e) Oferecer treinamento apropriado para o pessoal de saúde, incluindo 
educação em saúde e direitos humanos. (Tradução livre). Disponível em: 
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf. Acesso em 17/09/2018. 
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     Entretanto muito se discute acerca da falta de efetividade do direito à saúde. Para Moreira24, 

o maior problema reside no campo da eficácia, não a jurídica, posto que existem inúmeros 

documentos a esse respeito, mas sim no plano da eficácia social ou efetividade. 

     Em sua obra, o autor destaca alguns dados fornecidos pela OMS25, como por exemplo: o 

fato de apenas 15% da população mundial ser responsável pelo consumo de 90% do mercado 

farmacêutico mundial e ainda destaca o Relatório Mundial de Saúde publicado pela OMS em 

2010, que mostrou ser de 20 a 40% o desperdício total de recursos públicos direcionados à 

saúde. Além disso, o mesmo relatório apontou que os países poderiam reduzir os gastos com 

saúde em até 5% se diminuíssem os gastos supérfluos com medicamentos.      

     Assim sendo, visto a saúde como um direito humano supraestatal, no próximo capítulo esse 

direito será analisado no âmbito interno brasileiro, especificamente dentro do sistema de 

Seguridade Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos: Em busca de parâmetros 
adequados para a tutela judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 70. 
25 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial da Saúde 2010. O financiamento dos sistemas 
de saúde. O caminho para a cobertura universal. Disponível em www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf?ua=1. 
Acesso em 30/09/2018.  
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2.  A SAÚDE NO SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL 

2.1 – Considerações iniciais 

     Neste capítulo será abordada a importância de se compreender a saúde, dentro de um sistema 

protetivo, ou seja, a saúde precisa ser entendida, não como um direito isolado, mas como um 

componente de um complexo, que abrange as necessidades sociais do ser humano. 

     Nesse sentido, estabelece o art. 19426 da CRFB, que a seguridade social se consubstancia 

num sistema de proteção de direitos sociais, que abarca os direitos atinentes à saúde, à 

previdência e à assistência social. 

     Inicialmente, será abordado o histórico dos direitos sociais, bem como, de que maneira o 

conceito de seguridade social progrediu no mundo e no Brasil, como forma de melhor 

compreender o atual quadro do direito à saúde no contexto nacional, em face do sistema de 

seguridade social, no qual está inserido. 

     Posteriormente, serão analisados os princípios que regem a seguridade social, com especial 

atenção acerca da influência gerada no direito à saúde, objeto do presente estudo, e como este 

direito, em específico, se articula e se desenvolve dentro do sistema. 

     Adiante, as partes componentes da seguridade social: saúde, previdência e assistência social, 

serão estudadas especificamente em sua singularidade, mas com o cuidado de se relacionar com 

o direito à saúde e no sentido da prestação de direitos sociais à população. 

     Na parte final do capítulo, abordar-se-á a questão do financiamento desses direitos sociais à 

luz da CRFB. 

 

 

 

                                                 
26 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 
194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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2.2. Histórico dos direitos sociais 

     O recorte começa no século XVIII, na perspectiva da Primeira Revolução Industrial. Com o 

cercamento dos campos, boa parte da população daquela época começou a migrar para os 

centros urbanos a fim de trabalhar nas indústrias que ali começaram a se formar. 

     Esse cenário ocorreu principalmente, na Inglaterra  com o surgimento da máquina à vapor. 

Nesse período, o Estado se limitava apenas a garantir direitos essenciais como o de liberdade, 

dito também de primeira geração, que foi gestado desde a imposição da Magna Carta ao rei 

João sem-terra, em 1215, e teve na Revolução Francesa em 1789, seu principal marco histórico, 

ou seja, o mais importante até então, era que o Estado não interviesse na liberdade das pessoas. 

     Na verdade, essa primeira toada de direitos – os de primeira geração27 – foram pleiteados 

por camadas da burguesia que visavam ter liberdade para empreender e comercializar, que se 

somou aos anseios das camadas mais pobres, contra os abusos e gastos com a corte de Luís XVI 

na França. 

     Retomando a questão da Revolução Industrial, como o Estado apenas intervinha nos direitos 

de liberdade, o mercado buscou aumentar seus lucros reduzindo os salários dos trabalhadores, 

empregando crianças nas fábricas em troca de salários vis e condições de trabalho degradantes. 

Não havia limite de jornada de trabalho, havia casos de se trabalhar 15 a 17 horas por dia. Tudo 

em prol do enriquecimento dos empresários e da burguesia em si. 

     Nesse cenário, os trabalhadores começaram a pleitear que o Estado se manifestasse como 

forma de proibir os abusos de seus empregadores, solicitaram melhores condições de trabalho 

e de vida. 

     Noutro giro, os empregadores afirmaram que não havia como mudar esse panorama, pois se 

tivessem que arcar com custos em relação aos trabalhadores, não conseguiriam competir no 

mercado e conduzir sua atividade lucrativa. 

     Essa situação foi muito bem observada por Karl Marx e Friendrich Engels no século XIX28. 

Os autores afirmaram, que apenas por meio de uma revolução (revolução do proletariado), se 

                                                 
27 Sérgio Resende de Barros descreve como se formaram e se desenvolveram as gerações de direitos e como Karel 
Vasak correlacionou-as ao lema da Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade In BARROS. Sérgio 
Resende de. Três Gerações de Direitos. Disponível em: http://www.srbarros.com.br/pt/tres-geracoes-de-
direitos.cont. Acesso em 21/11/2017. 
28 Dentre as obras mais significantes desse período, podem ser destacadas “O Capital” e o “Manifesto Comunista”. 
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conseguiria acabar com o Capitalismo. O sistema apresentado por eles consistiu no Comunismo 

– cenário em que não haveria desigualdades sociais e econômicas entre as pessoas, – e para 

atingir esse estágio era necessário um processo intermediário chamado de Socialismo, em que 

o Estado tomaria toda a propriedade privada das pessoas e controlaria a economia (economia 

planificada e não de mercado baseada na livre troca de mercadorias). 

     Em 1917 ocorreu a Revolução Russa, em que foi implementado um governo socialista 

comandado por Lênin na Rússia. No final da Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), os 

soldados e militares que lutaram e deram suas vidas por seus reis e imperadores agora queriam 

algo em troca, ou seja, queriam saúde, educação, aposentadoria e demais direitos sociais. Outras 

revoltas e rebeliões surgiram com base nessa ideologia e para o Capitalismo não sucumbir, foi 

gestado o Welfare State ou o Estado de Bem-Estar Social, a fim de fornecer uma resposta, um 

meio alternativo ao Socialismo. Neste ponto, Coutinho29 afirma que: 

O direito social do Welfare State procura operar como um anteparo à lógica dos mercados 
capitalistas, impedindo sua expansão violenta e ilimitada a partir da suposição de que ela tende 
a, no limite, excluir socialmente uma parcela significativa da população. O aparato jurídico e a 
máquina pública do Estado de Bem-Estar Social mobilizam-se, então, para reduzir a 
desigualdade desincumbindo-se, via ações públicas, de obrigações positivas- em muitos casos 
exigíveis no Judiciário como direitos subjetivos públicos. Tais obrigações somam-se às 
obrigações negativas de abstenção ou não interferência na liberdade individual do liberalismo, 
aumentando exponencialmente o grau de complexidade da regulação jurídica da sociedade. O 
Estado Social, por conta disso, defronta-se permanentemente com os dilemas típicos da justiça 
distributiva, tão ou mais complexos que os dilemas da justiça restaurativa, ao determinar, em 
maior ou menor escala, o modo como recursos escassos são alocados dentro e fora do mercado. 
No Welfare State, seja esse robusto ou anêmico, mais ou menos eficiente, desenvolvido ou não, 
o direito, no limite, dita as regras do jogo da produção e da circulação de bens e serviços do 
ponto de vista macroscópico. 

     Nesse contexto, a primeira constituição a trazer direitos sociais em seu texto foi a Mexicana 

de 1917, mas a que ficou mais conhecida e mais importante nesse sentido, foi a Constituição 

de Weimar de 1919, que muito influenciou nossa Constituição de 1934, no primeiro governo 

do Presidente Getúlio Vargas. 

     No Governo do Presidente Getúlio Vargas, houve forte incremento de direitos sociais no 

Brasil, sobretudo os trabalhistas com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 

1943 e a instituição do salário-mínimo. 

                                                 
29 COUTINHO, Diogo R. Direito, Desigualdade e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. pp. 92 e 93. 



30 
 

     Nesse mesmo período, foi criado o New Deal30, por Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, 

com a proposta da intervenção do Estado na economia a fim de recuperá-la, principalmente da 

Crise de 1929. Essa ideia se propagou pelo Mundo e acabou também por influenciar o Brasil, 

no Estado Novo de Getúlio Vargas31. 

      Anos mais tarde, nas décadas de 70 e 80, ocorreram graves crises econômicas relacionadas 

ao petróleo, que foram capazes de abalar a economia mundial, nesse passo, o Estado de bem-

estar social foi seriamente comprometido. 

     Essa mudança foi muito influenciada pelos governos de Ronald Reagan (1981-1989) nos 

Estados Unidos e de Margaret Thatcher (1979-1990) na Inglaterra, com a ascensão do Estado 

neoliberal, que não deveria intervir no funcionamento da economia de mercado, as crises fiscais 

na década de 80 comprometeram as práticas sociais que vinham sendo implementadas pelo 

Estado do Welfare State32. 

     Seguindo essa receita, o Estado passou a ser visto como muito grande e ineficiente, a 

delegação de serviços públicos à iniciativa privada seria a resposta a esse problema; o Estado 

deveria ser mínimo e tomar conta apenas de questões que fossem estratégicas, muito dessas 

ideias foram geridas no Consenso de Washington33. 

      Esse modelo foi seguido à risca pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em seu 

governo (1995-2002), em que houve a privatização de várias empresas estatais e serviços 

públicos. 

     Após o governo de Fernando Henrique Cardoso, passou-se a era do Partido dos 

Trabalhadores (PT) de 2003 a 2016, em que houve forte incremento de direitos sociais e 

                                                 
30 MILKIS, Sidney M. The president and the parties: The transformation of the American party system since the 
New Deal. Oxford University Press, USA, 1993. 
31 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 22ª ed. Rio de janeiro: Civilização 
Brasileira, 2016. pp. 89-114. 
32 DRAIBE, Sônia. O Welfare State no Brasil: características e perspectivas. Núcleo de Estudos de Políticas 
Públicas, Universidade Estadual de Campinas, 1988. 
33 Foi formulado em novembro de 1989 por instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como forma de promover o ajuste na economia 
de países em desenvolvimento, havia até um ranking avaliando os países que implementassem mais essas medidas 
que consistiam basicamente em: Disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de 
mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto sem restrições, privatização das 
empresas estatais afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas e observância ao direito de propriedade 
intelectual In BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Financiamento para o subdesenvolvimento: o Brasil e o Segundo 
Consenso de Washington. Ana Célia Castro, org., Desenvolvimento em Debate: Painéis do Desenvolvimento 
Brasileiro I, v. 2, p. 359-398, 2002 e PEREIRA, Luiz C. Bresser. A crise da América Latina: Consenso de 
Washington ou crise fiscal. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 21, n. 1, p. 3-23, 1991. 
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políticas públicas tendentes a diminuir a desigualdade social no Brasil. Destacaram-se os 

programas “Minha Casa Minha Vida” e o “Bolsa Família”. 

     Denúncias de corrupção e crise econômica levaram ao desgaste do governo de Dilma 

Rousseff, que culminou com seu impeachment em 2016. O Vice-Presidente Michel Temer, 

aproveitou-se desse cenário de crise e transição de governos para tentar fazer reformas 

estruturais importantes como a trabalhista, a da previdência e a do limite dos gastos públicos. 

     Entender esse transcurso histórico no Brasil e no Mundo, é importante para melhor 

compreender a forma de financiamento e investimentos em direitos sociais no Brasil, 

especialmente a saúde. 

 

2.3. Evolução da seguridade social 

     É importante compreender a seguridade social como resultado de uma longa evolução no 

decorrer do tempo. Nessa esteira, cumpre salientar a ideia de construção, de enriquecimento e 

soma de conceitos, ou seja, a seguridade social é fruto de um processo construtivo de direitos 

sociais, que está atrelado à construção das gerações de direitos, principalmente no que tange 

aos de segunda geração ou conhecidamente sociais. 

     Pierdoná34 divide a evolução da proteção social em quatro fases: assistência privada, 

assistência pública, previdência social e seguridade social. Ressaltando que essas fases são 

cumulativas, isto é, a seguridade social, que é a última fase, inclui as anteriores. 

     Nesse sentido, a primeira fase se estendeu até a Lei dos Pobres, promulgada na Inglaterra 

em 1601, em que a proteção social era feita somente pela via privada, sem o auxílio da esfera 

pública. Nesta fase, os trabalhadores zelavam pela própria proteção, por meio de sua família ou 

associações de ajuda mútua, que juntavam recursos com o intuito de tutelar seus participantes 

em face de necessidades como morte, invalidez e doenças. Cabe ainda destacar, que nesse 

período, também havia entidades de caridade e de cunho religioso, que auxiliavam e socorriam 

os que dela necessitassem. 

                                                 
34 PIERDONÁ, Zélia Luiza. A Proteção Social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. Notadez, 
Porto Alegre, Out/Dez 2007. pp. 11 – 46. 
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     A segunda fase, segundo a autora, se consubstanciou no ato da promulgação da referida Lei 

dos Pobres, na Inglaterra em 1601, em que a prestação de auxílios aos necessitados passou a 

ser papel do Estado, de forma pública e oficial. 

     A terceira fase teve seu ponto marcante na Alemanha, em 1883, em que foi criado o seguro 

social, que se assemelha ao conceito de previdência social atualmente. Este seguro tinha por 

escopo, assegurar as necessidades das pessoas que exerciam atividade remunerada e de seus 

dependentes, mediante um sistema de seguro obrigatório, em que o Estado, os segurados e os 

empregadores eram responsáveis pela administração e custeio. 

     Nesse sentido, é relevante observar como na Alemanha, no final do século XIX, Otto Von 

Bismarck, temendo o crescimento do movimento socialista dos trabalhadores, que foram 

liderados por Ferdinand Lassale, intentou uma aproximação, revendo suas relações com o 

Estado. Dessa forma, foram implantados o seguro-doença (1883), o seguro contra acidente de 

trabalho (1884) e o seguro invalidez e velhice (1889). 

     Corroborando este entendimento, Castañeda35 assevera que a adoção desses seguros sociais, 

foi uma forma de Bismarck mitigar os conflitos sociais com a classe de trabalhadores. 

Na Alemanha, Bismarck instituiu em 1883 um sistema de seguros sociais ante o êxito da 
esquerda, e particularmente da socialdemocracia. Bismarck sustenta que “é necessário um pouco 
de socialismo pra evitar haver socialistas”. Acrescenta, ademais, que o Estado deve reconhecer 
sua missão de promover positivamente o bem-estar de todos os membros da sociedade, e 
particularmente os mais débeis e necessitados, utilizando os meios de que dispõe a coletividade. 
A partir de seu célebre discurso no Reichstag, de 17 de novembro de 1881, entre 1883 e 1889 se 
adotou uma série de leis sobre os seguros contra doença, acidentes de trabalho, invalidez e 
velhice. (tradução livre). 

     A quarta fase, prosseguindo na divisão feita pela autora supracitada, teve início na Inglaterra 

em 1941, em que o governo britânico, inquieto acerca dos efeitos gerados pela Segunda Guerra-

Mundial, criou uma comissão visando efetuar um levantamento dos sistemas existentes, que 

dissessem respeito a seguro social e serviços sociais afins, com o intuito de sugerir modificações 

no sistema de proteção social. Nesse sentido, William H. Beveridge, presidiu esta comissão e o 

                                                 
35 CASTAÑEDA, Alfredo Sánchez. La seguridad y la protección social en México. Su necesaria reorganización, 
IIJ-UNAM, México, 2012, p.6. Apud COAM, Guilherme Guimarães. Universalidade da cobertura em saúde: 
limites jurídico-constitucionais. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2015. p. 26. Disponível em: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1162. Acesso em 
16/10/2018. 
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resultado do trabalho foi publicado como: Social insurance and allied services. Report by Sir 

William Beveridge. London, HMSO, 194236. 

     Essa comissão, deu a denominação de “seguridade social”, ao sistema de proteção social, 

que englobava o seguro obrigatório, o seguro voluntário, a assistência social nacional e a criação 

de serviços gerais de saúde, além da manutenção do emprego, como um dos requisitos para ter 

direito à seguridade social. A ideia era que a seguridade social abarcasse toda a população de 

uma forma protetiva. 

     Nessa esteira, o relatório foi capaz de fornecer uma visão inovadora acerca de liberação de 

necessidades, utilizando-se de uma acertada e pertinente redistribuição de rendas. Assim, por 

meio desta nova visão, o sistema não poderia reduzir-se a um simples somatório de seguros 

sociais, mais juntamente a esses, deveria haver assistência nacional, serviço nacional de saúde, 

ajuda familiar, além dos seguros voluntários complementares. 

     Para Beveridge, o seguro social não mais era capaz de socorrer às necessidades sociais, tendo 

em vista que, se limitava somente aos trabalhadores que possuíssem um vínculo empregatício 

ou contrato de trabalho, com determinada remuneração em serviços não manuais, estavam fora 

dessa cobertura os trabalhadores “por conta própria”, ou seja, os sem vínculo de emprego, que 

na verdade, representavam a parte pobre da população, precisamente quem mais dependia desse 

tipo de proteção. 

     Além disso, Beveridge percebeu que o seguro social não abarcava as responsabilidades com 

a família dos trabalhadores não manuais, e dava benefícios diferentes em ocasiões em que eram 

os mesmos os gastos necessários das pessoas doentes e das desempregadas. No que tange às 

contribuições, Beveridge percebeu que as distinções não faziam sentido dentro do sistema.  

     Assim, Beveridge notou que a mais importante conclusão de sua obra, se assentava na ideia 

de que a abolição da miséria, requereria uma dupla redistribuição de rendas, ou seja, pelo seguro 

social e pelas necessidades da família37: 

O seguro social, completamente desenvolvido, pode proporcionar a segurança dos rendimentos; 
é um combate à miséria. Mas a miséria é apenas um dos cinco gigantes, que se nos deparam na 

                                                 
36 Social insurance and allied services. Report by Sir William Beveridge. London, HMSO, 1942. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560775/pdf/10916922.pdf. Acesso em 16/10/2018. 
37 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado.  coord. Pedro Lenza. – 3. ed. de acordo 
com a Lei n. 12.618/2012 – São Paulo: Saraiva, 2013. p. 32. 
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rota da reconstrução, e, sob vários aspectos, o mais fácil de combater. Os outros são a Doença, a 
Ignorância, a Imundície e a Preguiça. 

     O plano Beveridge, baseado no Relatório final dos estudos da comissão (Report on Social 

Insurance and Allied Sevices), foi o mais importante documento em delinear os modelos 

hodiernos de seguridade social: seguro obrigatório, seguro voluntário, assistência social 

nacional, além de serviços de saúde e reconhecimento da preservação do emprego, requisito ao 

sucesso da seguridade social, que se consubstancia pela salvaguarda da população em sua 

completude. 

      Entretanto é interessante destacar as ponderações feitas por Braga38, acerca de outros 

sistemas anteriores ao Plano Beveridge: 

É certo que antes do chamado “Plano Beveridge”, segundo Marly A. Cardone, a União Soviética, 
em 1937, e a Nova Zelândia, em 1938 (esta dentro de um sistema que pode ser chamado de 
seguridade social), estenderam os serviços gratuitos de saúde a toda a população. Entretanto, o 
chamado “Plano Beveridge” é que foi a mola propulsora das mudanças no então sistema de 
seguro social, razão pela qual é ele tido como o motivo da conscientização em relação à garantia 
do direito à saúde para toda a população. Lord Beveridge dividiu a sua proposição referente à 
garantia à saúde dentro de seu sistema de Seguridade Social em duas partes: a) criação de um 
serviço nacional de saúde que garantia a saúde, tanto de forma preventiva quanto curativa; b) 
criação de um sistema que permitia a “reabilitação” do trabalhador e o seu “reajustamento” ao 
emprego.      

          No Brasil, até 1824, não havia a ideia de proteção social além de pequenos atos de 

caridade, isto é a proteção social que havia, se limitava somente à benevolência de particulares, 

às Santas Casas de Misericórdia e sociedades beneficentes. Não havia direitos de seguridade 

social propriamente ditos.  

          A constituição brasileira de 1824, trouxe, em seu art. 17939, inciso XXXI, a previsão de 

“socorros públicos” noção esta trazida nos moldes de Lisboa, que juntamente com as 

Misericórdias, trazidas pelas pessoas vindas de Portugal nesta época, foram estimuladas pela 

Coroa portuguesa e pela política metropolitana de acentuação do absolutismo e centralização 

                                                 
38 BRAGA, Paulo Vitor Bérgamo. Judicialização da política pública de fornecimento de medicamentos e seus 
aspectos econômicos: análise da jurisprudência do tribunal regional federal da 3ª região. 2014. 323 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p. 55. Disponível em: 
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1119. Acesso em 15/10/2018. 
39 BRASIL. Constituição (1824). Constituicão politica do imperio do Brazil. De 25 de março de 1824. 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. XXXI. A 
Constituição tambem garante os soccorros publicos. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35041-25-marco-1824-532540-
publicacaooriginal-14770-pl.html. Acesso em 16/10/2018. 
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do poder. Representando essa tendência, Souza40 destaca que a hospitalização nessa época, a 

título de exemplo, buscava apenas o fim caritativo de acolhimento dos infelizes, em que o “curar 

os enfermos”, seria mais uma de suas obras. 

     Pouco antes da proclamação da República, segundo Balera, foi promulgada uma lei que 

beneficiava os empregados do Correio e outra que criava um Fundo Especial de pensão para os 

trabalhadores das oficinas da imprensa Régia. Para o autor41, “coube à lei Alemã de 1883, o 

indiscutível mérito de ter sido a primeira semente de onde brotaram as diversas legislações 

sociais, inclusive a brasileira, em matéria previdenciária”. 

     Porém, o mesmo42 assevera, que foi no período republicano, que se configurou a 

estruturação da previdência social, tal como iria vigorar na legislação do Brasil, até o advento 

da nova constituição de 1988. 

     A Constituição de 1891, previu em seu art. 7543, a concessão de aposentadoria somente aos 

funcionários públicos e apenas em caso de invalidez a serviço da Nação. 

     Anos mais tarde, em 1923 teve grande importância o Decreto n° 4.682, que ficou conhecido 

como a Lei Eloy Chaves, por ser a primeira do país a instituir a previdência social, e criar as 

caixas de Aposentadorias e Pensões, para os empregados das ferrovias. Alguns anos depois, em 

1933, já no governo de Getúlio Vargas, iniciou-se a criação dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões.  

     O art. 12144 da Constituição de 1934, deu especial proteção ao trabalhador, tendo em vista 

que reconheceu o direito à assistência médica e sanitária aos trabalhadores e às gestantes, sem 

                                                 
40 SOUZA, Simone Elias de. Os socorros públicos no Império do Brasil 1822 a 1834. 2007. 166 f. +. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2007. p.52. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/93420>. Acesso em 16/10/2018 
41 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora revista dos Tribunais: 
1989. p.19. 
42 BALERA, Wagner. Op. Cit. p.19. 
43 BRASIL. Constituição (1891). Constituicão da República dos Estados Unidos do Brasil. De 24 de fevereiro de 
1891. Art. 75. A aposentadoria só poderá ser dada aos funccionarios publicos em caso de invalidez no serviço da 
Nação. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-
1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html. Acesso em 16/10/2018. 
44 BRASIL. Constituição (1934). Constituicão da República dos Estados Unidos do Brasil. De 16 de julho de 
1934. Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 
campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. § 1º - A legislação do 
trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador: h) 
assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem 
prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 
empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho 
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descuidar do salário e do emprego e instituição de previdência, por meio de contribuição igual 

da União, empregador e do empregado. Protegeu-se a velhice, invalidez, maternidade, tutela de 

acidentes de trabalho ou no caso de morte, em relação aos dependentes. Às gestantes, ainda, 

ficou assegurado descanso antes e após o parto.  

     A Constituição de 1937, prosseguindo na lógica de extensão de direitos aos trabalhadores, 

outorgada por Getúlio Vargas, estabeleceu, no art. 13745, a concessão de assistência médica e 

higiênica ao trabalhador e à gestante, bem como seguros de velhice, de vida e seguros sociais 

em face de acidentes de trabalho. 

     A despeito de todas as considerações feitas acerca do desenvolvimento da proteção social no 

Brasil, cumpre salientar que apenas com a Constituição de 1946, que o termo “previdência 

social” surgiu. Estava previsto no art. 5º, XV, “b” e no art. 157, XVI. Em relação à saúde, o art. 

5º, XV, “b” estabeleceu como competência privativa da União, o poder de legislar sobre normas 

gerais atinentes à matéria. 

     Ainda, sob a égide da Constituição de 1946, foram criadas: a Lei Orgânica da Previdência 

Social (1960); a Lei que instituiu o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural – 

FUNRURAL (1963) e o Decreto-lei n° 72, de 1966, que reuniu os Institutos de Aposentadoria 

e Pensões existentes sob a alcunha de Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. 

     Em relação à Constituição de 1967, cumpre salientar que a mesma não preceituou grandes 

previsões acerca da saúde. A inovação limitou-se apenas às competências. Além disso, o Seguro 

de Acidente de Trabalho (SAT) passou a ser integrado à Previdência Social. 

     Assim sendo, percebe-se que até então, as poucas matérias constitucionais referentes à saúde 

estavam relacionadas à saúde dos trabalhadores e de seus dependentes. A saúde pública, em si, 

só estava garantida para as famílias dos trabalhadores que houvessem contribuído para a 

Previdência Social. 

                                                 
ou de morte. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em 
16/10/2018. 
45  BRASIL. Constituição (1937). Constituicão da República dos Estados Unidos do Brasil. De 10 de novembro 
de 1937. Art 137 - A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes preceitos: l) assistência médica 
e higiênica ao trabalhador e à gestante, assegurado a esta, sem prejuízo do salário, um período de repouso antes e 
depois do parto;  m) a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de acidentes do 
trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em 
16/10/2018. 



37 
 

     Foi apenas com a Constituição de 1988, que foram estabelecidas importantes inovações 

atinentes à seguridade social, sobretudo no que diz respeito à saúde. Houve a determinação que 

a saúde integrasse um sistema, juntamente com a Previdência e a Assistência Social, com a 

finalidade de assegurar direitos. Pierdoná46 destaca essa importância, além de referenciar o 

Plano Beveridge como fonte de inspiração à Constituição de 1988: 

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, foi instituída a seguridade social, nos 
moldes preceituados por Beverigde, pautada pelos princípios da universalidade, uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços; equidade e solidariedade na forma de participação no 
custeio, entre outros. 
 

     Nesse sentido, será abordado na sequência, o tratamento da seguridade social na 

Constituição de 1988, por meio de seus princípios, áreas componentes e seu financiamento. A 

análise tem por escopo relacionar a saúde dentro do sistema de seguridade social, como forma 

de destacar sua importância.  

2.4. A Constituição Federal de 1988 e os direitos sociais 

     Retomando a ideia dos movimentos reivindicatórios que se desenvolveram ao logo do sec. 

XIX, é importante perceber como as liberdades meramente formais (os ditos direitos de 

primeira geração) se tornaram diminutos. Nessa lógica, houve forte demanda pelos direitos de 

segunda geração, ou sociais, como assistência social, educação, trabalho e saúde. 

     Tais direitos representam as verdadeiras condições necessárias para o gozo de liberdades 

materiais completas. Assim, não é suficiente garantir liberdade frente ao Estado, e sim ir além, 

e salvaguardar que esta será alcançada pela participação do Estado. 

     Dessa forma, os direitos sociais devem ser observados num panorama positivo, em que há a 

determinação de deveres ao Estado e também de toda a sociedade (observando que no art. 194 

da CRFB, parte final, também dispõe “ações dos poderes públicos e da sociedade”), os quais 

deverão agir concretamente no intuito de efetivar a igualdade material de todos os cidadãos. 

     Nesse sentido, os direitos sociais são verdadeiras liberdades positivas, que precisam ser, 

obrigatoriamente, observadas pelo Estado Democrático de Direito, com o objetivo de melhorar 

a condição de vida dos hipossuficientes, ou seja, mesmo visando beneficiar todos os cidadãos, 

                                                 
46 PIERDONÁ, Zélia Luiza. A Proteção Social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. Notadez, 
Porto Alegre, Out/Dez 2007. pp. 11 – 46. 
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esses direitos são voltados, primordialmente, aos mais fragilizados, isto é, àqueles que mais 

dependem das prestações materiais ofertadas pelo Estado. 

     Nessa perspectiva, Bucci47 destaca que os sistemas públicos de saúde, representam em todo 

o mundo, “os maiores emblemas do Estado Social e de sua característica intervenção sobre o 

mercado para a provisão de serviços que minimizem a desigualdade de oportunidades e 

favoreçam a realização da justiça social”. Na ausência desses sistemas, prossegue a autora, a 

concepção eminentemente liberal da opção individual de serviços médicos não ofertaria outra 

resposta senão a desproteção de grandes contingentes de população que não possuem meios 

para pagar por eles, e esse fato ocorre até mesmo em países ricos e desenvolvidos como os 

Estados Unidos, assim, Bucci48 assevera: 

Não deixa de ser um contrassenso que as decisões dos casos individuais determinem a entrega 
do medicamento em nome de um direito social, cujo efeito cumulativo afeta programas próprios 
do Estado Social, em cuja estrutura lógica esses direitos se inserem – tanto o sistema de saúde 
pública, o SUS, no caso brasileiro, como a própria Organização Mundial da Saúde são as 
máximas expressões do Estado Social no campo da saúde. 

     Nesse ponto, a autora destaca a problemática das decisões individuais em face de decisões 

coletivas em matéria de saúde, o que acaba contribuindo para o agravamento da qualidade dos 

serviços ofertados no âmbito do Estado Social de Direito, discussões estas, que serão analisadas 

com mais detalhes, na parte final deste trabalho. 

     Com o fito de tutelar a efetividade dos direitos sociais, cabe destacar o art. 3º, III da CRFB, 

o qual determina, como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. 

     Nessa missão, o Estado tem o dever de assegurar o alcance a níveis dignos de subsistência, 

empregando seus recursos e focando suas ações adicionais em saúde, nutrição, habitação, 

educação e outros programas de relevante interesse social, visando à melhoria da qualidade de 

vida. 

     Cabe destacar que, pelo seu caráter de universalidade, os direitos sociais não se resumem a 

meras normas programáticas, a simplesmente apontar um caminho a ser seguido pelo Estado, 

mas sim verdadeiros direitos subjetivos dos cidadãos oponíveis, sobretudo, contra o Estado, o 

                                                 
47 BUCCI, Maria Paula Dallari. Contribuição para a redução da judicialização da saúde. Uma estratégia jurídico-
institucional baseada na abordagem de direito e políticas públicas. In BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, 
Clarice Seixas. (Coord.) Judicialização da Saúde: A visão do Poder Executivo. São Paulo, Saraiva, 2017.p. 46. 
48 Idem, Ibidem. 
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qual possui a obrigação constitucional de fornecer as prestações diretas e indiretas previstas no 

texto constitucional. 

     Entretanto, como é possível garantir o fornecimento de tantos direitos sem uma contraparte 

da iniciativa privada? afinal o Estado não possui recursos financeiros infindáveis, isto é, sua 

fonte de recursos é oriunda, principalmente, dos tributos. 

     O Brasil, conhecidamente, um dos países em que mais se paga tributos no mundo, acaba por 

“espantar” ou desestimular pessoas que querem empreender e produzir. Toda essa equação afeta 

a mola mestra da economia brasileira, ou seja, menos empreendedorismo, mais desemprego, 

maior dependência do Estado, menor arrecadação. Nesse ponto, Leitão e Meirinho 49 destacam 

que: 

Atualmente, questiona-se o papel do Estado na sociedade diante de uma economia globalizada e 
mais competitiva. Essa competitividade transparece de maneira mais sensível na economia e 
acaba pressionando os setores produtivos pela busca de uma reorganização que reduza os custos 
sociais da produção. Como existe um arcabouço protetivo gerado pela intervenção estatal nas 
relações sociais, as críticas se voltam para o Estado, mediante um discurso que atribui aos direitos 
sociais a responsabilidade pelos reduzidos índices de desenvolvimento da economia brasileira.      

       Prosseguindo nessas considerações, os autores destacam a importância de se compreender 

o desenvolvimento do Estado, não apenas atrelado ao número do PIB, ou meramente a um 

caráter econômico, precisa ser buscado um viés de justiça social, que represente e salvaguarde 

o bem-estar da maioria. Para eles50: 

O embate entre a vedação ao retrocesso e a reserva do possível nos leva a afirmar que as 
mudanças adaptadoras não podem desvirtuar a vertente traçada pela Constituição, desfigurando 
o Estado Social e Democrático de Direito construído e lastreado no Sistema de Seguridade 
Social. Deve-se ponderar , ademais, que a aferição do grau de desenvolvimento de um  Estado 
não deve limitar-se a uma análise estritamente quantitativa. O desenvolvimento precisa ser 
analisado também sob o aspecto qualitativo, afinal o crescimento econômico dissociado de 
justiça social não passa de uma quimera restrita a poucos em detrimento do bem-estar da maioria. 
Seria uma afronta direta ao texto da Constituição da República, mediante violação de normas de 
elevada carga axiológica, como as inseridas nos arts. 1º e 3º, que prescrevem os fundamentos e 
objetivos de nosso Estado Democrático.   

     Essa discussão se configura como um dos pontos cruciais do presente trabalho, e será 

abordado mais profundamente na parte final. Mas é importante pontuar tais considerações nessa 

parte do texto, como forma de preparação às reflexões que serão feitas em seguida.      

                                                 
49 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’anna. Manual de direito previdenciário. 3ª ed. – 
São Paulo: Saraiva, 2015.p. 41. 
50 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’anna. Manual de direito previdenciário. 3ª ed. – 
São Paulo: Saraiva, 2015.pp. 41 e 42. 
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2.5. O Conceito de Seguridade Social 

     Pastor51 ressalta a dificuldade em se conceituar a seguridade social e destaca que uma das 

principais dificuldades está atrelada ao próprio conteúdo jurídico, que é mutável em face da 

evolução das circunstâncias e dos sistemas de organização social, além das diferentes 

abordagens jurídica e política dos diferentes Estados, que a tem como institucionalizada. 

     Assim, o autor aborda o conceito por meio de duas perspectivas: uma jurídica e outra 

política. 

     Pela perspectiva política, a seguridade social tem por finalidade principal, a salvaguarda da 

necessidade social, isto é, esta se alonga a toda a sociedade e o Estado tem o papel de principal 

prestador desses direitos. 

     A face jurídica está atrelada ao meio ou ao instrumento que será utilizado para se alcançar a 

proteção das necessidades sociais, utilizando-se de uma organização normativa instrumental, 

além das relações jurídicas que dela decorrem. 

     Correia e Correia52, utilizando-se da análise feita por Pastor sobre as perspectivas jurídica e 

política, destacam que em face da sociedade atual, o conceito de seguridade social equivalente 

ao de previdência social, destinada apenas à prestação de seguros sociais, está ultrapassado. 

Hoje, a noção assistencial, supera as deficiências contidas na estrutura da previdência social, 

inclusive o clássico mecanismo do seguro privado. Para os autores: 

(...) a seguridade social passa a ser concebida como um instrumento protetor, garantindo o bem-
estar material, moral e espiritual de todos os indivíduos da população, abolindo todo o estado de 
necessidade social em que possam se encontrar. Trata-se, na nossa Constituição, de noção que 
inclui a previdência, a assistência e a saúde. 

     Assim, a proteção social está preservada pelo sistema integrado de ações, conforme art. 194 

da CRFB, bem como nos princípios previstos no art. 194, parágrafo único e art. 195, caput e § 

5º da CRFB, que serão abordados na sequência.       

 

 

                                                 
51 PASTOR, José Manuel Almansa. Derecho de la seguridade social. 7ª ed. Madri: Tecnos, 1991. pp. 57-59. 
52 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. CORREIA, Érica Paula Barcha.  Curso de direito da seguridade social. 
7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. pp. 29-30. 
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2.6. Princípios da Seguridade Social 

2.6.1. Universalidade da Cobertura e do Atendimento 

     O art. 194, parágrafo único, I da CRFB estabelece, que o Poder Público, ao organizar a 

seguridade social, seguirá o objetivo da universalidade de cobertura e atendimento. Pelo 

presente dispositivo, todos os cidadãos brasileiros, sem exceção, são destinatários de proteção 

social. 

     Importante esclarecer, conforme o caput do art. 194, que a responsabilidade de proteção não 

recai apenas no Estado, cabendo também, a ações de iniciativa da sociedade. Logo, não apenas 

o Estado, mas também a sociedade deve garantir a todos, pelo menos condições mínimas de 

vida. Entretanto, Pierdoná53 faz uma ressalva importante: 

Isso não significa que a proteção social tem por objetivo garantir apenas o mínimo para a 
sobrevivência. Isso porque, uma de suas áreas – a previdência – tem por objetivo substituir os 
rendimentos do trabalho, os quais, muitas vezes, garantem além do mínimo. A mencionada forma 
de proteção (...) depende de prévio recolhimento de contribuições. Por outro lado, a assistência 
social visa garantir o mínimo e é concedida independentemente de contribuição do sistema. 

     Pelo presente princípio, a universalidade de cobertura está atrelada à salvaguarda da máxima 

cobertura em relação aos riscos sociais, ao passo que, no tocante à cobertura de atendimento, 

este diz respeito aos sujeitos atendidos. Releva esclarecer que a proteção não será igual para 

todos, ou seja, será levada em consideração as particularidades sociais de cada um. 

     Outro ponto importante, consiste em compreender a universalidade, não em relação a cada 

uma de suas áreas componentes de maneira estanque ou isolada, mas sim observar a seguridade 

social como um sistema. 

     Nesse sentido, o sistema de proteção social, nos moldes da CRFB, constitui-se da saúde, que 

foi universalizada, conforme art. 196, pois antes de 1988, era voltada apenas aos trabalhadores 

e seus dependentes. E também da previdência e assistência social. A primeira voltada aos 

trabalhadores e seus dependentes e a segunda aos necessitados, assim, essas áreas devem ser 

unidas para que se atinja a universalidade. 

     Além disso, é relevante esclarecer que a universalidade se projeta no futuro, isto é, apenas 

quando todos os cidadãos e situações de necessidade forem cobertas, haverá universalidade, 

                                                 
53 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In III Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI Madri/Espanha. 2015. p.89. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Vol.-6-Madrid.pdf. Acesso em 21/10/2018. 



42 
 

nessa busca, será importante compreender o princípio da seletividade como um instrumental 

necessário.      

2.6.2. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços 

     O art. 194, parágrafo único, III da CRFB estabelece o princípio da seletividade e 

distributividade dos benefícios e serviços. Sendo assim, como a universalidade é um “vir a ser”, 

projetado no futuro, devem ser selecionadas pessoas e situações que terão prioridade na 

cobertura e no atendimento. 

     Isto é, o Estado não detém recursos orçamentários de forma a garantir uma proteção 

universal. Segundo Leitão54, esta ideia de seletividade está atrelada a análise da reserva do 

possível, pois, diante de limitação financeira, é inexorável selecionar prioridades e estabelecer 

critérios de escolha.  

     Pela distributividade, as escolhas legislativas serão feitas de forma a garantir maior proteção 

estatal às pessoas mais necessitadas, ou seja, as escolhas normativas devem buscar a justiça 

social. Assim, é feita uma seleção para distribuir proteção àqueles que, realmente, necessitem 

de proteção. Nesse sentido, esclarecem Leitão e Meirinho55 que: 

As escolhas não incidem apenas sobre as situações de vida. Os titulares do direito também 
precisam ser selecionados. A ideia é simples: nem todas as pessoas com idade avançada têm 
direito a aposentadoria por idade; nem todas as pessoas que falecem instituem a pensão por 
morte. Portanto, cabe à legislação definir não apenas as contingências sociais (situações de vida), 
mas também os beneficiários (quem efetivamente terá direito ao amparo do sistema de 
seguridade social). 

     No processo de seleção, há normas constitucionais que devem ser, obrigatoriamente, 

observadas, como por exemplo, na área da saúde, o art. 198, II, prioriza as atividades 

preventivas em face das curativas, no tratamento da saúde. 

     Esse processo de seleção é muito importante, tendo em vista que, diante de recursos 

insuficientes em dar conta de todas as necessidades sociais, as escolhas precisam ter amparo 

                                                 
54 LEITÃO, André Studart. Teoria geral da filiação previdenciária. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 27-
32.  
55 LEITÃO, André Studart. MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’anna. Manual de direito previdenciário. 3ª ed. – 
São Paulo: Saraiva, 2015.p. 55. 
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constitucional e serem feitas por quem está legalmente legitimado a fazê-lo. Nesse aspecto, 

Pierdoná56 destaca: 

Importante ressaltar que a seleção deve ser feita pelo Poder Legislativo e Executivo, cada um 
dentro de sua área respectiva. E, estando a seleção conforme a Constituição, deve ser ela 
respeitada pelo Poder Judiciário, o qual somente poderá afastá-la se a escolha feita não encontra 
fundamento de validade no texto constitucional. Em relação a isso, observa-se que muitas vezes, 
o Poder Judiciário tem feito outras seleções, substituindo, indevidamente, os demais poderes. 
Inclusive a escolha feita pelo Poder Judiciário tem se utilizado de preceitos isolados da 
Constituição e não de uma análise sistemática dos preceitos constitucionais relacionados à 
seguridade social.  

     Nesse ponto, é gravíssimo o que uma decisão judicial, sem levar em consideração os 

parâmetros constitucionais pode ocasionar, por exemplo, pode levar ao esgotamento do recurso 

orçamentário total de um pequeno município, dependendo do caso. 

2.6.3. Uniformidade e equivalência das prestações às populações urbanas e rurais.  

     Este princípio, previsto no art. 194, parágrafo único, II da CRFB, estabelece a garantia de 

isonomia entre a população, sem se importar com o local onde ela reside. 

    Porque no passado os trabalhadores rurais recebiam tratamento inferior. Em relação a 

previdência, esses trabalhadores recebiam aposentadoria correspondente a 50% do salário 

mínimo e a pensão era de 30% de acordo com os arts. 4º e 6º da Lei Complementar n° 11/71.  

     No que tange à saúde, também havia diferenças entre trabalhadores urbanos e rurais, uma 

vez que, enquanto os primeiros tinham acesso a saúde, os rurais ficavam na dependência de 

recursos, além da possibilidade de serem cobrados pelo serviço, de acordo com o que previa o 

art. 1257 da Lei Complementar n° 11/71. 

     Assim, este princípio foi positivado no texto constitucional, como forma de acabar com as 

diferenciações ou com o tratamento inferior que era dado aos trabalhadores rurais. A 

uniformidade está atrelada a ideia de igualdade do rol de prestações, isto é, os benefícios e 

serviços devem ser iguais tanto para a população urbana quanto rural.  

                                                 
56 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In III Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI Madri/Espanha. 2015. p.91. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Vol.-6-Madrid.pdf. Acesso em 21/10/2018. 
57 BRASIL. Lei Complementar número 11. De 25 de maio de 1971. Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados 
aos beneficiários, na escala que permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade 
total ou parcial segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente. Disponível em: http:// 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp11.htm. Acesso em 21/10/2018. 
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2.6.4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

    Este princípio, previsto no art. 194, parágrafo único, IV da CRFB, estabelece a 

irredutibilidade do valor dos benefícios em relação à previdência e assistência social, ou seja, 

ele não se aplica à saúde, uma vez que esta possui apenas serviços e não prestações em dinheiro. 

     A irredutibilidade tem a ver com a manutenção do valor nominal do benefício. A garantia 

da manutenção do valor real será mantida apenas em relação aos benefícios previdenciários 

conforme prescreve o art. 201, § 4º da CRFB58. 

      Sendo assim, a manutenção do valor real dos benefícios é dirigida apenas à previdência 

social, ao passo que a irredutibilidade do valor dos benefícios está voltada à previdência e 

assistência social, em relação à está última, é garantido apenas a manutenção do valor nominal. 

No tocante à saúde, não há benefícios (prestações em dinheiro), mas apenas serviços 

(obrigações de fazer), razão pela qual não cabe falar em irredutibilidade de valores. 

2.6.5. Equidade na forma de participação no custeio. 

     O princípio da equidade na forma de participação no custeio está previsto no art. 194, 

parágrafo único, V da CRFB. Pelo referido princípio, a participação no custeio da seguridade 

social deve ser feita de forma equânime. 

     Dúvida que costuma se apresentar, diz respeito ao termo equidade ser sinônimo de 

capacidade contributiva. Para Pierdoná,59a resposta é negativa, pois muito embora, a capacidade 

contributiva também deva ser levada em consideração para determinar a equidade, essa tem 

caráter mais amplo, e deve considerar as formas de financiamento, bem como, o objetivo das 

contribuições, que pertencem a forma direta de financiamento. Isto porque, as contribuições 

previstas no art. 149 da CRFB, nas quais também estão inclusas as de seguridade social, 

previstas no art. 195, se distinguem dos demais tributos em face das finalidades estabelecidas 

pela Constituição. 

                                                 
58 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 
201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 
a: § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios definidos em lei. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 12/10/2018. 
59 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In III Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI Madri/Espanha. 2015. p.94. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Vol.-6-Madrid.pdf. Acesso em 21/10/2018. 
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     No que diz respeito à finalidade das contribuições de seguridade social, a equidade 

possibilita que se vislumbre, por exemplo, a relação entre as prestações e a contribuição, isto é, 

o risco que o sujeito passivo produz para a seguridade social. Assim, existe uma relação próxima 

entre equidade, isonomia e capacidade contributiva, tendo em vista que devem ser aplicadas 

alíquotas iguais para contribuintes na mesma situação e vice-versa. 

     Ponto importante destacado pela autora60, diz respeito à possibilidade de cobrança de valores 

em face dos usuários das prestações de seguridade social, na medida de sua própria renda ou de 

sua família. Dessa forma, se o Estado brasileiro tem por escopo a redução da desigualdade 

social, a gratuidade das prestações de saúde, por exemplo, sem levar em consideração os 

rendimentos dos destinatários, estaria aumentando a desigualdade. Assim, a legislação deveria 

ser alterada, de forma a se retirar a gratuidade daqueles que possuem capacidade contributiva, 

com o fim de dar efetividade ao princípio da equidade na forma de participação no custeio.    

2.6.6. Diversidade da base de financiamento. 

     O princípio da diversidade da base de financiamento, previsto no art. 194, parágrafo único, 

VI da CRFB, visa fornecer os meios adequados para se dar efetividade, a um sistema amplo de 

proteção social, de forma a proteger a todos nas situações de necessidade. Nesse desiderato, o 

princípio em comento, estipula a exigência de diversas bases de financiamento para a 

seguridade social. 

     No quadro anterior à Constituição de 1988, o financiamento era feito, em grande parte, pelo 

trabalhador em relação aos rendimentos de seu trabalho e pelo empregador. No atual sistema 

constitucional foram estabelecidas várias bases de cálculo para as contribuições (arts 195 e 

incisos) e também o art. 239 da CRFB, que direcionou as contribuições do PIS/PASEP à 

seguridade social, especialmente à previdência social, conforme art. 201, III da CRFB. Cabe 

ainda destacar que o art. 195, § 4o possibilitou a formulação de novas fontes. 

      Sendo assim, além de o princípio da diversidade da base de financiamento garantir a 

efetividade da proteção social, um segundo escopo está atrelado a observância da 

universalidade do custeio, previsto no art. 195, caput, ao estabelecer que toda a sociedade irá 

financiar a seguridade social.    

 

                                                 
60 Idem, Ibidem. 
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2.6.7. Caráter democrático e descentralizado da gestão 

     A gestão da seguridade social deve ter caráter democrático e descentralizado, conforme art. 

194, parágrafo único, VII da CRFB. 

     O caráter democrático é observado, a título de exemplo, na participação dos beneficiários 

nos conselhos de cada uma das subáreas componentes da seguridade social: Lei n° 8.080/90 

(saúde), Lei n° 8.213/91 (previdência social) e Lei n° 8.742/93 (assistência social). 

     No que tange ao caráter descentralizado da gestão, cumpre destacar que está relacionado à 

forma federativa de Estado previsto para o Estado brasileiro, ou seja, os diferentes entes 

federativos (União, Estados e Municípios) terão participações diferentes, variando em função 

da proximidade com o beneficiário. Isso se dá, em grande parte, em relação à saúde e à 

assistência, tendo em vista que o art. 23, II da CRFB estabelece que essas áreas são de 

responsabilidade comum de todos os entes federativos. 

2.6.8. Custeio prévio. 

     Este princípio, previsto no art. 195, § 5o da CRFB, estabelece que “nenhum benefício ou 

serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 

fonte de custeio total”, isto é, sua finalidade é garantir a sustentabilidade ou a efetivação da 

proteção, desde que haja uma fonte de recursos estabelecida anteriormente, conforme os 

critérios previstos em lei. 

      O princípio em comento, é de grande importância, pois visa evitar medidas demagógicas 

ou com o intuito de se obter vantagens eleitorais, pois, ao propor a criação ou o aumento de 

uma determinada prestação social, deve o responsável também indicar a fonte de custeio 

correspondente. 

      Dessa forma, o custeio prévio se revela como um verdadeiro anteparo ao fornecimento de 

prestações de seguridade social sem a correspondente fonte. Essa questão é relevante, pois 

atitudes desmedidas ou descontroladas no fornecimento de prestações podem comprometer a 

sustentabilidade do sistema. 

       Entretanto, registre-se que, muitas são as decisões do Poder Judiciário, especialmente no 

tocante ao fornecimento de medicamentos e serviços na área da saúde, sem a correspondente 
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fonte de custeio, o que será analisado com mais profundidade, em capítulo vindouro por 

corresponder à uma das principais problemáticas do presente estudo. 

2.6.9. Solidariedade 

     A solidariedade está presente em vários dispositivos constitucionais. Constitui um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa 

e solidária (art. 3o da CRFB). O art. 194 prevê que a seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade e o art. 195 estipula que a 

seguridade social será financiada por toda a sociedade. 

     Nesse aspecto, interessante é a abordagem feita por Kertzman61, em que a solidariedade pode 

ser vislumbrada por meio de duas abordagens: uma vertical e outra horizontal. A primeira está 

vinculada à ideia de que uma geração deve trabalhar para custear os benefícios da geração 

anterior, por meio de um pacto intergeracional. A segunda representa a redistribuição de renda 

entre as populações da mesma geração, este seria o pacto intrageracional. Nesse aspecto o autor 

destaca: 

A solidariedade do sistema previdenciário obriga contribuintes a verterem parte de seu 
patrimônio para o sustento do regime protetivo, mesmo que nunca tenham a oportunidade de 
usufruir dos benefícios e serviços oferecidos. É o que ocorre com o aposentado do RGPS que 
retorna ao trabalho, contribuindo da mesma forma que qualquer segurado, sem ter, entretanto, 
direito aos mesmos benefícios. A solidariedade justifica também a situação do segurado que 
recolheu durante 25 anos suas contribuições previdenciárias, tendo falecido sem deixar 
dependente e sem jamais ter se beneficiado de qualquer das prestações disponibilizadas. Por 
outro lado, este princípio atende, também ao segurado que, incapacitado permanentemente para 
o trabalho no segundo mês de atividade, aos 18 anos de idade, tem direito a benefício pecuniário 
até o final da sua vida, desde que a incapacidade perdure. 

      Assim, o princípio da solidariedade tem um papel muito importante na seguridade social, 

uma vez que, por sua universalidade, confere proteção a todos os necessitados com a 

participação do Poder Público e também de toda a comunidade. 

 

 

      

 

                                                 
61 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário.8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011. p. 48. 
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2.7. As subáreas da seguridade social 

     Conforme visto anteriormente, o art. 194 da CRFB estabelece que a seguridade social é um 

sistema complexo de proteção. Nesse sentido, a seguridade social é gênero que possui três 

espécies: saúde, prevista nos arts. 196 a 200; previdência social, arts. 201, 202 e 40 e assistência 

social, arts. 203 e 204, todos da CRFB. 

     Numa das faces da seguridade social, está a saúde, que se tornou universal com o advento 

da Constituição de 1988, ou seja, desde então, é destinada a todos no Brasil, e não mais somente 

aos trabalhadores e seus dependentes como era anteriormente. Noutra face, estão a previdência 

e assistência social, que tomadas em conjunto, garantem o princípio da universalidade. 

     Cabe destacar que a assistência tem caráter subsidiário, isto é, primeiramente em relação à 

previdência social, tendo em vista que, uma vez destinatário da previdência social, o cidadão 

também não poderá receber benefícios assistenciais. Em segundo plano, a assistência também 

é subsidiária em relação à proteção familiar, ou seja, o Estado somente atuará na ausência de 

proteção individual ou da família. 

     No que tange a competência, o art. 23, II da CRFB, determina que a saúde e a assistência 

social são de competência administrativa comum dos entes federativos. Ao passo que a 

previdência social, é de competência da União, excetuando o caso de proteção a servidores 

públicos titulares de cargos efetivos dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, que serão 

de competência administrativa dos respectivos entes. 

    Partindo desse pressuposto, serão feitas na sequência, algumas considerações sobre as áreas 

componentes da seguridade social, em especial a saúde, objeto de estudo principal desse 

trabalho, com o intuito de fornecer um suporte inicial ao capítulo seguinte, que tratará o direito 

à saúde de forma mais aprofundada. 

2.7.1. Assistência social. 

     Nos termos do art. 203 da CRFB, a assistência social será prestada a todos a quem dela 

necessitar, independente de contraprestação. Importante destacar que a previdência social visa 

substituir os proventos do trabalhador nas situações previstas em lei, ao passo que a assistência 

social protege o cidadão que não tiver condições de prover por meios próprios ou com o auxílio 

de sua família. 
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     Nos demais incisos do art. 203, há a previsão de proteção em face da família, maternidade, 

infância, adolescência e velhice, amparo à crianças e adolescentes carentes, promoção da 

integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, além da garantia de um salário 

mínimo, mensalmente, à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não ter condições 

de se manter com meios próprios ou com o auxílio da família. 

     Assim, conforme ensina Balera, a primeira tarefa da assistência social, é fornecer melhores 

condições de vida a pessoas necessitadas. O pobre, como sujeito de direitos, é o real titular da 

prestação devida pelo Estado e pela coletividade. Dessa forma, é a assistência social, o veículo 

por meio do qual, os necessitados são atendidos em suas necessidades concretas. Para o autor62: 

Anterior à própria concepção de seguro social, é a ideia de um direito, imanente aos necessitados, 
de contarem com a ajuda do Poder Público, em suas aflições e necessidades. Por certo, um 
objetivo tão amplo implica em programas sociais de grande vulto e num compromisso radical, 
da sociedade e do Estado, para a superação das dificuldades das grandes massas marginalizadas 
da população. (...) o quadro no qual se insere o programa de assistência social, é verdadeiramente 
trágico. A grande maioria da população brasileira vive em situação de extrema pobreza. A fome, 
a desnutrição e a miséria acompanham o quotidiano dessas massas. 

     Nesse sentido, o art. 1º da Lei n° 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), estabelece 

que a assistência social é direito de todo cidadão e dever do Estado, é política de seguridade 

social não contributiva, que visa fornecer os mínimos sociais, realizada por meio de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e também da sociedade, com o intuito de 

salvaguardar às necessidades básicas. 

     Cabe ainda destacar que o parágrafo único do art. 204 da CRFB, permite aos Estados e ao 

Distrito Federal vincular em seus orçamentos receitas tributárias a programas de apoio à 

inclusão e promoção social, até cinco décimos por cento de sua receita líquida tributária, desde 

que esses recursos não sejam utilizados para o pagamento de despesas com pessoal, serviço da 

dívida e qualquer outra despesa não vinculada aos investimentos ou ações apoiados. 

 

 

 

                                                 
62 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 
1989. p.111. 
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2.7.2. Previdência social. 

     O art. 201 da CRFB estabelece normas em relação ao Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS). O mesmo determina que a previdência social será organizada sob a forma de regime 

geral, terá caráter contributivo e filiação obrigatória. 

     Além do RGPS, existem também os Regimes Próprios de Previdência Social, os quais são 

destinados aos servidores públicos titulares dos cargos efetivos dos entes federativos, que são 

regidos pelo art. 40, além dos militares, que são tratados pelo art. 142 e art. 42, §§ 1º e 2º, todos 

da CRFB. 

    Cabe ainda ressaltar a possibilidade da previdência complementar, prevista no art. 202, e no 

art. 40, §§ 14 a 16 da CRFB, a qual é autônoma e facultativa em face da previdência obrigatória. 

Ela visa possibilitar que o interessado receba além do teto de proteção da previdência 

obrigatória se assim desejar. 

     Ao contrário da assistência social, a previdência é dirigida aos trabalhadores e seus 

dependentes, e visa assegurar recursos em situações de necessidade. Assim, a previdência tutela 

a manutenção do nível de vida do trabalhador e de seus dependentes, apesar de, limitado a um 

certo valor. 

     Para isso, é necessário que o segurado contribua para que possa fazer jus à proteção. Nesse 

aspecto, Vianna63 destaca: 

No Brasil, a seguridade social é financiada por meio das contribuições sociais de seguridade 
social, as quais são caracterizadas exatamente por sua finalidade, qual seja, o financiamento da 
seguridade social. Como o regime previdenciário é contributivo, somente têm cobertura 
previdenciária aqueles que contribuem – ao contrário da saúde e assistência social, cujas 
prestações independem de contribuição.  

      O RGPS é atribuição da União, que também será responsável em fiscalizar a previdência 

complementar. Ao passo que, a responsabilidade dos Regimes Próprios dos Servidores 

Públicos, caberá aos respectivos entes federativos. 

 

 

                                                 
63 VIANNA, João Ernesto Aragonês. Curso de direito previdenciário. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 24. 
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2.7.3. Saúde 

     A saúde é um direito dirigido a todos e um dever do Estado. É garantido por meio de políticas 

sociais e econômicas, que visam à redução do risco de doenças e acesso universal e igualitário 

à todas as ações e serviços em relação a promoção, proteção e recuperação da saúde. (art. 196 

CRFB). 

     Da leitura dos arts. 197 e 198 da CRFB, as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública e, cabe ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Em 

relação à sua execução, é desempenhada diretamente pelo Estado ou por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. Além disso, as ações e serviços públicos de saúde constituem uma 

rede regionalizada e hierarquizada que integram um sistema único, que é organizado seguindo 

os aspectos da descentralização e atendimento integral, em que as atividades preventivas terão 

prioridade participação de toda a comunidade. 

     Cabe ainda destacar, de acordo com o art. 199 da CRFB, que a assistência à saúde, também 

é extensível à iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar ao sistema único 

de saúde, por meio de contrato público ou convênio, em que as entidades filantrópicas e as que 

não visem lucro terão preferência. Vislumbra-se, dessa maneira, a assertiva de que o Estado 

não é o único responsável pela efetivação do direito à saúde no Brasil. 

     As Leis n° 8.080/1990 e n° 9.656/1998 também estabelecem regras relativas á saúde no 

plano infraconstitucional, que serão estudadas mais detalhadamente nos capítulos seguintes, 

bem como a discussão acerca do caráter universal do acesso à saúde e sua real efetividade . 

2.8. Custeio da seguridade social 

     Nos termos do Art. 195 da CRFB e seus incisos, a seguridade social será financiada por toda 

a sociedade, direta e indiretamente, por meio de recursos dos entes federativos e de 

contribuições sociais: do empregador, empresa e entidade a ela equiparada (I); do trabalhador 

e demais segurados da previdência social (II); sobre a receita de concursos de prognósticos (III) 

e do importador de bens ou serviços do exterior ou a ele equiparado (IV). Além disso, as 

contribuições sociais previstas no art. 239 da CRFB também são destinadas à seguridade social. 

     O art. 195, § 4º da CRFB, ainda permite a criação de contribuição residual, desde que seja 

por lei complementar, não haja cumulatividade e a base de cálculo e fato gerador sejam 

diferentes das contribuições dos incisos do art. 195. Ademais, as fontes de financiamento podem 
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ser ampliadas por meio de emendas constitucionais, como foi feito em relação à CPMF, 

autorizada pelas EC n°s: 12/1996, 21/1999, 37/2002 e 42/2003.       

     Assim, o financiamento direto, se dá por meio de: a) contribuição da empresa sobre: a folha 

de salários, a receita/faturamento e lucro; b) contribuição do trabalhador; c) contribuição sobre 

a receita de concurso de prognósticos e d) contribuição do importador e contribuição do 

PIS/PASEP. A contribuição da empresa sobre a folha de salários e a contribuição dos 

trabalhadores são contribuições previdenciárias, nos termos do art. 167, XI da CRFB. 

     O financiamento indireto, se dá mediante recursos provenientes dos orçamentos dos entes 

políticos, isto é, a forma indireta é feita por meio de recursos do orçamento fiscal - art. 198, § 

2º em relação à saúde e art. 204, parágrafo único em relação à assistência social, todos da CRFB 

– e também pela parcela de concursos de prognósticos do Poder Públicos destinados à 

seguridade social. 

     No que tange à competência, como regra geral, é a União o ente competente para instituir as 

mencionadas contribuições, com fulcro no art. 149, caput c/c art. 195. Exceção é feita em 

relação a contribuição previdenciária de servidores públicos de cargos efetivos para o 

financiamento de seus Regimes Próprios de Previdência Social, situação na qual, a competência 

caberá ao ente federativo respectivo, nos termos do art. 149, § 1º, da CRFB. 

     Para Pierdoná64, existe também a possibilidade de financiamento, em que o usuário venha a 

ser chamado a participar diretamente do custeio, por intermédio do pagamento de serviços 

ofertados pela seguridade social. Para a autora, este é um exemplo que instrumentaliza o 

princípio da equidade na forma de participação e custeio e o da diversidade de bases de 

financiamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In III Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI Madri/Espanha. 2015. p.99. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Vol.-6-Madrid.pdf. Acesso em 21/10/2018. 
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3.  O DIREITO À SAÚDE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL 

3.1 – Considerações Iniciais 

     Nos capítulos anteriores, foi abordado, em um primeiro momento, o aspecto do direito à 

saúde no plano internacional e, em seguida, no contexto da seguridade social, à luz da 

Constituição de 1988. Nessa parte do trabalho, abordar-se-á, o direito à saúde no plano 

infraconstitucional.  

     Interessante destacar que não se tratará de um levantamento total de todas as normas 

atinentes ao direito à saúde no campo legal, mas notadamente das principais legislações com o 

intuito de contextualizá-las com o objeto deste estudo. 

     Nesse sentido, serão abordados os principais conceitos trazidos pelas Leis n°s:  8.080/1990, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sua 

organização e funcionamento dos serviços correspondentes; 8.142/1990, que trata da 

participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros; 9.656/1998, que dispõe sobre os planos privados 

de assistência à saúde; 9.782/1999, a qual define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 

9.961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Assistência farmacêutica 

no sistema da Política Nacional de Medicamentos. 

3.2. Organização e funcionamento dos serviços de saúde com base na Lei nº 8.080/199065 

     O art. 2º da Lei n° 8.080/1990, estabelece que a saúde é um direito fundamental garantido 

ao ser humano, e é dever do Estado assegurar as condições necessárias para que esse direito 

seja gozado em sua totalidade. 

     Nessa missão, o Estado tem o dever de formular e executar políticas econômicas e sociais 

visando à redução de riscos de doenças, bem como assegurar o acesso universal e igualitário 

aos serviços e ações que garantam a promoção, recuperação e proteção da saúde. Entretanto 

este dever do Estado não exclui o das pessoas, família, empresas e sociedade, conforme 

                                                 
65 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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estipulado pelo § 2º do artigo em comento, o qual está de acordo com o caput do art. 19466 da 

CRFB. 

     Acerca da fundamentalidade do direito à saúde, importante destacar os aspectos material e 

formal. No campo material, a fundamentalidade dos direitos econômicos, sociais e culturais 

decorre de sua previsão constitucional e sua origem comum dos direitos fundamentais, com 

base no princípio da dignidade humana, que ressalta os valores da liberdade, igualdade e 

solidariedade. Nesse sentido, Moreira67 destaca que: 

Não há espaço para negar que, no sistema constitucional brasileiro, a saúde goza de um regime 
de dupla fundamentalidade, expressando-se esta nos aspectos formal e material. Em 
conformidade com essa linha argumentativa, ao direito à saúde deve ser atribuído o caráter 
fundamental formal, porquanto previsto expressamente no rol do art. 6º, inserido no título 
constitucional destinado aos direitos e garantias fundamentais, bem como no art. 196, que, por 
sua vez, é igualmente alcançado pelo regime de fundamentalidade, por força do art. 5º, parágrafo 
2º, da Constituição. 

 

     Dentre as determinantes e condicionantes da saúde, o art. 3º da Lei n° 8.080/1990 destaca a 

alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade 

física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Além disso, também dizem 

respeito à saúde, todas as ações, que se destinem a garantir às pessoas bem como à coletividade, 

condições de bem-estar físico, mental e social. 

     É relevante notar como o direito à saúde se articula e é dependente de outros direitos sociais, 

de certo modo, pois não trata apenas de medicamentos e tratamentos. O intuito da lei visa 

esboçar os vários aspectos e abordagens, que devem ser feitos para que o direito à saúde possa 

ser assegurado em sua plenitude. 

     O art. 4º da Lei n° 8.080/1990, conceitua o Sistema Único de Saúde – SUS, como “o 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público”.  

                                                 
66 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 
194: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (Grifos 
inseridos). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 
em 12/10/2018. 
67 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos: Em busca de parâmetros 
adequados para a tutela judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p.81. 
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     Ademais, se incluem no conceito “as instituições públicas federais, estaduais e municipais 

de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue 

e homoderivados, e de equipamentos para saúde”. Este dispositivo ainda destaca que, a 

iniciativa privada também poderá participar do SUS, mas apenas em caráter complementar. 

Para Aith68: 

O SUS organiza-se como um conjunto individualizado (o Sistema), dotado de uma organização 
interna que se equilibra com o Direito positivo (foi criado pela Constituição e possui diversos 
órgãos colegiados de deliberação, como as Comissões Intergestores) e representa uma situação 
jurídica permanente (sua origem constitucional lhe dá a permanência necessária para as 
instituições jurídicas). Formado pela rede de ações e serviços públicos de saúde prestados no 
país, como um sistema que é, o SUS reúne em si todas as instituições jurídicas que desenvolvem 
ações e serviços públicos de saúde no Brasil. 

     O art. 5º da citada Lei, lista os objetivos do SUS, quais sejam: identificação e divulgação 

dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; formulação de política de saúde destinada 

a reduzir o risco de doenças e estabelecer condições que garantam o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços, que tutelem a promoção, proteção e recuperação da saúde nos 

campos econômicos e social e assistência às pessoas, com a efetivação integrada de ações 

assistenciais e preventivas. 

     O campo de atuação do SUS é muito vasto, nos termos do art. 6º da Lei n° 8.080/1990, 

dentre suas atribuições podem ser destacadas: execução de ações: de vigilância sanitária, 

epidemiológica, de saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica (I); vigilância nutricional e orientação alimentar (IV); colaboração na proteção do 

meio ambiente, inclusive o do trabalho (V); controle e fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse da saúde, bem como inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo humano (VII e VIII) entre outras atribuições. 

     Nesse ponto, interessante destacar que a Portaria nº 3.916, de 199869, estabelece a Política 

Nacional de Medicamentos – PNM, a qual tem por missão assegurar a qualidade dos produtos, 

                                                 
68 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário – a proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 
2007. p. 341. 
69 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 3.916 de 30 de outubro de 1998. Introdução: “A Política Nacional 
de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais 
para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 
população. A Lei n.º 8.080/90, em seu artigo 6o, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde - 
SUS - a "formulação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)". Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acesso em 22/11/2018. 
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bem como sua segurança e eficácia, além disso, deve proporcionar a racionalidade dos recursos 

e o pleno acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. 

     Nesse sentido, cabe ao Ministério da Saúde, por meio da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME)70, definir a lista de medicamentos considerados básicos e essenciais, 

que deverão estar disponíveis a todos, como forma de tratamento e controle da maior parte das 

doenças presentes no país. 

     Bucci71 esclarece que as primeiras listas oficiais de medicamentos no Brasil datam de 1964, 

bem antes da recomendação da OMS em 1978, ocasião na qual foi publicada a primeira lista 

modelo de medicamentos desta entidade. A denominação RENAME vem desde 1975, cuja lista 

era atualizada pela Central de Medicamentos (CEME). 

     A autora72 explica que o objetivo da OMS, ao recomendar aos Estados a prática da adoção 

do elenco de medicamentos básicos, foi criar um referencial para o acesso da população, 

levando-se em conta o perfil epidemiológico, a eficácia e segurança dos fármacos, além da 

importância para a saúde pública e a conferência do custo-efetividade. 

     Todas essas ações devem ser executadas e implementadas de acordo com os princípios e 

diretrizes previstos no art. 7º da Lei em comento, que estabelecem: universalidade de acesso 

aos serviços de saúde; integralidade de assistência; preservação da autonomia das pessoas em 

defesa de sua integridade física e moral; igualdade da assistência à saúde sem quaisquer tipos 

de preconceitos; direito à informação; utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, alocação de recursos e orientação programática; participação da comunidade; 

descentralização político-administrativa; integração em nível executivo das ações de saúde, 

                                                 
70 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.916 de 30 de outubro de 1998. Diretrizes: “O Ministério da Saúde 
estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
- RENAME, imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla um elenco de produtos 
necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País.” (...) Trata-se, portanto, de 
meio fundamental para orientar a padronização, quer da prescrição, quer do abastecimento de medicamentos, 
principalmente no âmbito do SUS, constituindo, assim, um mecanismo para a redução dos custos dos produtos. 
Visando maior veiculação, a RENAME deverá ser continuamente divulgada por diferentes meios, como a Internet, 
por exemplo, possibilitando, entre outros aspectos, a aquisição de medicamentos a preços menores, tanto por parte 
do consumidor em geral, quanto por parte dos gestores do Sistema. No processo de atualização contínua da 
RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência ambulatorial, 
ajustado, no nível local, às doenças mais comuns à população, definidas segundo prévio critério epidemiológico.” 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acesso em 
22/11/2018. 
71 BUCCI, Maria Paula Dallari. Contribuição para a redução da judicialização da saúde. Uma estratégia jurídico-
institucional baseada na abordagem de direito e políticas públicas. In BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, 
Clarice Seixas. (Coord.) Judicialização da Saúde: A visão do Poder Executivo. São Paulo, Saraiva, 2017.p. 45. 
72 Idem, Ibidem. p. 45. 
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meio ambiente e saneamento básico; conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos de todos os entes federativos. 

      Além dos mencionados acima, cabe ainda destacar a organização de atendimento público 

específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, de maneira 

a garantir atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Tal 

dispositivo (inciso XIV), foi introduzido pela Lei n°13.427/2017, em conformidade com a Lei 

n° 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação 

de violência sexual.  

     No que tange a organização da direção e gestão do SUS, as ações e serviços de saúde serão 

executados de maneira direita, ou complementar pela iniciativa privada, de forma regionalizada 

e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, ou seja, a direção do SUS é única, e 

exercida em cada esfera do governo: pelo Ministério da Saúde (no âmbito da União) e pela 

Secretaria de Saúde ou equivalente (no âmbito dos Estados, Municípios e DF), nos termos do 

arts. 8º e 9º da Lei n° 8.080/1990. 

     Os Municípios poderão constituir consórcios na promoção de ações e serviços de saúde. 

Ademais, o SUS, em nível municipal, poderá se organizar em distritos de maneira a 

operacionalizar recursos, técnicas e práticas destinadas ao atendimento integral das ações de 

saúde.  

     O art. 12 da citada Lei, prevê a criação de comissões intersetoriais com o objetivo de articular 

políticas e programas para a saúde, cuja execução abarque áreas não integrantes do SUS. Essas 

comissões serão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos Ministérios e 

órgãos competentes bem como entidades representativas da sociedade civil. 

     Em relação a articulação de políticas e programas a serem desenvolvidas pelas mencionadas 

comissões, o art. 13 da lei em comento, estabelece que as seguintes atividades deverão ser 

abrangidas: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; vigilância sanitária e 

farmacoepidemiológica; recursos humanos; ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. 

     Além das comissões intersetoriais, existem também as Comissões Permanentes de 

Integração entre as instituições de ensino superior e profissional e os serviços de saúde. Tais 

comissões tem por escopo propor estratégias, métodos e prioridades para a formação e educação 
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continuada de recursos humanos do SUS, bem como desenvolver pesquisa e cooperação técnica 

entre essas instituições, conforme prevê o art. 14 da Lei n° 8.080/1990. 

     A Lei nº 12.466/2011, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços atinentes à esta área, 

acrescentou os artigos 14-A e 14-B da Lei n° 8.080/1990. Os referidos artigos tratam das 

comissões intergestoras do SUS, bem como do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). 

     O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)73 é uma entidade de direito 

privado sem fins lucrativos, mas que possui como princípios norteadores os mesmos que regem 

o direito público, e que abarca os Secretários de Estado da Saúde, bem como seus substitutos 

legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos Estados e do 

DF. Tem por escopo representar e apoiar as Secretarias Estaduais de Saúde, no âmbito do SUS 

e disseminar informação e produção, além de difundir conhecimento, inovação e incentivo à 

troca de experiências no que tange a saúde.  

     O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)74 é uma 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que visa congregar as 

secretarias municipais de saúde ou equivalente e seus respectivos secretários, com o fito de 

atuarem no desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e igualdade de acesso da 

população às ações e serviços de saúde, implementando ações conjuntamente que tenham o 

condão de fortalecer a descentralização política, administrativa e financeira do SUS. 

     O art. 14-B da Lei n° 8.080/1990, dispõe que o CONASS e o CONASEMS são entidades 

representativas dos entes estaduais e municipais, respectivamente, para tratar de matérias que 

digam respeito à saúde. Além disso, receberão recursos do orçamento geral da União por meio 

do Fundo Nacional de Saúde, com o intuito de auxiliar no custeio de despesas, e ainda podendo 

celebrar convênios com a União. 

     O § 2º deste artigo, ainda estabelece os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

(COSEMS), que são reconhecidas como entidades representativas dos entes municipais, em 

                                                 
73 Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Disponível em: http://www.conass.org.br/quem-
somos/. Acesso em 12/11/2018. 
74 Estatuto do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. Art. 1º. Disponível em: 
http://www.conasems.org.br/sobre/estatuto/. Acesso em 12/11/2018. 
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âmbito estadual, com a finalidade de cuidar de matérias atinentes à saúde, contanto que 

vinculados institucionalmente ao CONASEMS, de acordo com seus estatutos. 

     O capítulo IV, do título II, da lei n° 8.080/1990, estabelece a competência e as atribuições 

dos entes federativos, além da competência da direção nacional e estadual do SUS. Nesta parte, 

é interessante destacar que a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária em casos especiais, em que a atuação do controle estadual do SUS esteja 

comprometida, ou que haja risco de uma disseminação em âmbito nacional, conforme dispõe o 

parágrafo único do art. 16 da referida lei. 

     O capítulo V, do título II, da lei em comento, o qual foi incluído pela Lei 9.836/1999, 

instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. No referido dispositivo, há a estipulação 

de que caberá à União financiar este subsistema com seus próprios recursos, mas que os 

Estados, Municípios e outras instituições também poderão atuar no custeio e execução das ações 

de forma complementar. 

     Interessante destacar a esse respeito que a União deverá levar em consideração as 

especificidades da cultura dos povos indígenas, conforme preceitua o art. 19-F da Lei n° 

8.080/1990, se pautando numa abordagem diferenciada que contemple os aspectos de 

assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de 

terras, educação sanitária e integração institucional.  

     Outrossim, as populações indígenas terão o direito de participar dos organismos colegiados 

de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, assim como o Conselho 

Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme dispõe o art. 19-

H da citada Lei. 

     O capítulo VI, do título II, incluído pela Lei nº 10.424/2002, regulamenta a assistência 

domiciliar no SUS. Este dispositivo estabelece que apenas com expressa concordância do 

paciente, juntamente com a indicação médica, poderá haver atendimento e internação 

domiciliares., sendo que serão realizadas por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis 

de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

     Além disso, na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares estão 

incluídos, sobretudo, procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos 
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e de assistência social dentre outros que se façam necessário, ao atendimento integral de 

pacientes em seu domicilio, como destaca o § 1º do art. 19-I da Lei n° 8.080/1990. 

     Prosseguindo na análise da Lei em comento, o capítulo VII, título II, que foi incluído pela 

Lei nº 11.108/2005, trata do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto 

e pós-parto imediato. Pela presente norma, os serviços de saúde ficam obrigados a permitir a 

presença de um acompanhante, a ser indicado pela parturiente, durante todo o período de 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  

     A Lei n°12.401/2011, adicionou o capítulo VIII, do título II, à Lei n° 8.080/1990. Nessa 

parte está positivada a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde. É 

relevante observar que a assistência terapêutica integral consiste na dispensação de 

medicamentos e produtos de interesse para a saúde, que estejam em conformidade com as 

diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico, além de oferta de procedimentos 

terapêuticos, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, conforme estipulado 

pelo art. 19-M da Lei em análise. 

     Nesse sentido, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os 

medicamentos ou produtos que sejam necessários, levando-se em conta, as diferentes fases 

evolutivas da doença ou do agravo à saúde. Ademais, estes medicamentos e produtos deverão 

ser avaliados em relação à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-benefício em relação às 

doenças ou agravos que estão sendo tratados, nos termos do art. 19-O da Lei n° 8.080/1990. 

     O Título III da Lei n° 8.080/1990, dispõe sobre os serviços privados de assistência à saúde. 

Dessa maneira, em relação ao funcionamento, estabelece que assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada e que os serviços de assistência à saúde, se caracterizam pela atuação de 

profissionais liberais e de pessoas jurídicas de direito privado, legalmente habilitadas e por 

iniciativa própria, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde. 

     No que tange à participação complementar, estabelece o art. 24 da Lei n° 8.080/1990, que, 

o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada quando suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 

determinada área. Cabe ainda salientar que a participação complementar será formalizada por 

meio de contrato ou convênio, com respeito as normas de direito público, e que as entidades 

filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. 
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     O Título IV da Lei n° 8.080/1990, dispõe sobre a política de recursos humanos na área da 

saúde. Pelo citado dispositivo, esta política deverá pautar-se objetivando organizar um sistema 

de formação de recursos humanos, em que haja integração de níveis de ensino, incluído nesta 

parte também a pós-graduação, bem como a elaboração de programas permanentes de 

aperfeiçoamento de pessoal. Além disso, a dedicação exclusiva aos serviços do SUS deverá ser 

valorizada. 

     Devido à importância e complexidade do cargo, estabelece o art. 28 da Lei em comento, que 

os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no SUS, só poderão ser exercidos em 

regime de tempo integral. 

     O título V da Lei n° 8.080/1990, estabelece, em relação aos recursos, que o orçamento da 

seguridade social será destinado ao SUS conforme a receita estimada, os recursos necessários 

à realização de suas finalidades, que estejam previstos em proposta elaborada pela direção 

nacional, que contemple a participação dos órgãos da previdência e da assistência social, 

visando as metas e prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

     Ademais, conforme art. 32 da Lei n° 8.080/1990, são considerados de outras fontes os 

recursos provenientes: de serviços prestados sem prejuízo da assistência à saúde; ajuda, 

contribuições, doações e donativos; alienações patrimoniais e rendimentos de capital; taxas, 

multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, 

englobando as comerciais e industriais. 

    Além disso, as receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas em contas especiais a 

serem movimentadas pela direção, na respectiva esfera de poder em que foram arrecadadas. No 

que tange as ações de saneamento a serem executadas em caráter complementar, no âmbito do 

SUS, estas serão financiadas por recursos tarifários específicos dos entes federativos, e em 

especial, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), nos termos do § 3º, do art. 32 da Lei n° 

8.080/1990. 

     Sobre o custeio da saúde, embora a análise seja feita com base na lei 8.080/1990, cumpre 

destacar alguns dispositivos constitucionais e de outras leis como forma de melhor compreender 

essa questão. Nessa esteira, o art. 198, §1º da CRFB estabelece que o financiamento do SUS 

será feito com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios além de outras fontes. 
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     No que tange à participação mínima dos entes, o art. 198, § 2º da CRFB, incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29/2000, dispõe sobre como as ações e serviços de saúde terão seus 

recursos mínimos derivados da aplicação de determinados percentuais75.  

     Além disso, o art. 77 do ADCT76, também incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000, 

estabeleceu como regra de transição que, até o exercício financeiro de 2004, os recursos 

mínimos aplicados nas ações e serviços de saúde serão: na União: no ano de 2000, 5% e de 

2001 a 2004, o valor apurado no ano anterior; nos Estados e Distrito Federal, 12%; nos 

Municípios e DF, 15%. 

     A Emenda Constitucional nº 29/2000 também determinou a criação de lei complementar a 

fim de fixar os percentuais de vinculação dos recursos atinentes à saúde por parte dos entes 

federativos, como estipula o art. 198, § 3º da CRFB. Em fase da ausência da citada lei 

complementar, estabeleceu o art. 77, §4º do ADCT que fossem mantidas as regras transitórias 

vigentes até 2004. 

                                                 
75 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 
198, § 2º: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% 
(quinze por cento);  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e 
dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 
156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em 12/10/2018. 
76 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Art.77, caput, ADCT: Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços 
públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
        I – no caso da União: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
        a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 
1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
        b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto 
Interno Bruto – PIB; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
        II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que 
se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 
        III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000). (Grifos inseridos).  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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     A lei que regulamentou o art. 198 da CRFB foi a Lei Complementar nº 141 de 201277, que 

definiu o percentual de 12% em relação aos Estados e DF e 15% para Municípios e DF,  acerca 

do mínimo a ser aplicado anualmente em ações e serviços de saúde. 

     No que cabe à União, dispunha o art. 5º da LC 141/2012 sobre as regras a serem obedecidas. 

Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 86/2015, este dispositivo foi 

tacitamente revogado. Pela regra atual, prevista no art. 198, §2º78 da CRFB, a União deverá 

aplicar não menos que 15% da receita corrente líquida do exercício financeiro. 

     Cabe ainda mencionar que a Emenda Constitucional nº 86/2015 foi alvo da ADI 559579, 

proposta pela Procuradoria Geral da República. A alegação é de que, os arts. 2º e 3º da Emenda 

reduziriam, de maneira progressiva, o financiamento federal para ações e serviços públicos de 

saúde, e nele incluem parcela decorrente de participação no resultado e a compensação 

financeira devidos pela exploração de petróleo e gás natural (previsto no art. 20, §1º da CRFB). 

     Nos termos da petição inicial, as alterações legislativas são intensamente prejudiciais ao 

financiamento do SUS, em violação aos direitos à vida e à saúde e aos princípios da vedação 

de retrocesso social e da proporcionalidade, além do descumprimento do dever de 

progressividade na concretização dos direitos sociais, assumido pelo Brasil em tratados 

internacionais. 

     Outrossim, a Emenda Constitucional nº 95/2016, também conhecida como “emenda do 

teto”, pode agravar ainda mais esse quadro, pois “congela” por vinte anos, também os recursos 

da saúde, porque tem por base o orçamento de 2016, que será corrigido pelo índice IPCA, sem 

                                                 
77 BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Art. 6º:  Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do 
caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 
Municípios.  
Art. 7º:  Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. (Grifos 
inseridos). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm. Acesso em 12/10/2018. 
78 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 
198 § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% 
(quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015). (Grifos inseridos). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm. Acesso em 12/10/2018. 
79 BRASIL. Ministério Público Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.595 de 20 de setembro de 2016. 
Disponível em http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/adi-5595.pdf/view. Acesso em 22/11/2018. 
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levar em conta outros aspectos, como envelhecimento e crescimento populacional, novas 

tecnologias. Para Mariano80, tal Emenda pode comprometer o exercício de direitos sociais: 

As regras do novo regime não permitem, assim, o crescimento das despesas totais e reais do 
governo acima da inflação, nem mesmo se a economia estiver bem, o que diferencia o caso 
brasileiro de outras experiências estrangeiras que adotaram o teto dos gastos públicos. Somente 
será possível aumentar os investimentos em uma área desde que sejam feitos cortes em outras. 
As novas regras desconsideram, portanto, as taxas de crescimento econômico, como também as 
demográficas pelos próximos 20 (vinte anos), o que (e aqui) já antecipando nossa crítica a 
respeito), poderá levar ao sucateamento das políticas sociais, especialmente nas áreas da saúde e 
educação, pondo em risco por completo a qualidade de vida da população brasileira. Fixado o 
teto uma única vez, isso vinculará todos os fenômenos administrativos que ocorrerem nas várias 
unidades, órgãos e pessoas administrativas pelos próximos 20 (vinte anos), o que, obviamente, 
impedirá os investimentos necessários à manutenção e expansão dos serviços públicos, 
incorporação de inovações tecnológicas, aumentos de remuneração, contratação de pessoal, 
reestruturação de carreiras, o que se faz necessário em virtude do crescimento demográfico, e 
sobretudo em razão dos objetivos e fundamentos constitucionais, que direcionam um projeto 
constituinte de um Estado de Bem Estar Social. O novo regime fiscal suspende, por 
consequência, o projeto constituinte de 1988, e retira dos próximos governantes a autonomia 
sobre o orçamento, salvo se houver, no futuro, em uma nova gestão, outra proposta de emenda 
constitucional em sentido contrário. Retira também do cidadão brasileiro o direito de escolher, a 
cada eleição, o programa de governo traduzido no orçamento e, com isso, decidir pelas políticas 
públicas prioritárias para o desenvolvimento econômico. 
 

     Corroborando o entendimento de escassez de recursos para a saúde no Brasil, Marques81 

entende que os recursos destinados ao financiamento da saúde são insuficientes e não 

conseguem garantir o acesso universal e igualitário, conforme previsto no texto constitucional. 

Além disso, esses recursos são muito diminutos em relação a outros países, para o autor: 

(...) verifica-se que o financiamento do Sistema Único de Saúde é efetuado por recursos 
provenientes das contribuições da seguridade social e de destinação de parte porcentual dos 
impostos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de parte da receita líquida da União. 
Entretanto isso representa em torno de 4% do PIB havendo assim a impossibilidade de manter 
um sistema universal. Dados demonstram que seria necessária a aplicação de no mínimo, 7% do 
PIB, para que o sistema universal fosse viável, a exemplo de países com a Inglaterra, França, 
Espanha, Portugal Itália. O Sistema Único de Saúde é um sistema público inconcluso ante a falta 
de 45% de recursos para sua adequada organização e funcionamento.  

     Retomando a análise da Lei n° 8.080/1990, em relação às atividades de pesquisa e 

desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, estabelece o § 5º, que estas serão co-

financiadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, bem como recursos de 

instituições de fomento e financiamento e receita própria das instituições executoras. 

                                                 
80 MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda Constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de volta ao 
estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol 
4, nº 1, p.259-281, jan/abr. 2017. 
81 MARQUES, Cleverson Aldrin. A judicialização do fornecimento de medicamentos e o impacto sobre as 
políticas públicas de saúde. 2017. 78f. Dissertação (Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo. p.43. Disponível em: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3328. Acesso em 
22/11/2018. 
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     No que tange o planejamento e o orçamento, dispõe o art. 36 da referida Lei, que este 

processo no SUS será ascendente, ou seja, partindo-se do nível local até o federal, com a 

participação de seus órgãos deliberativos, em sintonia com as necessidades da política de saúde 

em face dos recursos dos planos de saúde dos entes federativos. 

     Ademais, a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS será os 

planos de saúde, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária, nos 

termos do § 1º. Além disso, é vedada a transferência de recursos para financiar ações não 

previstas nos planos de saúde, excetuando os casos emergenciais na área da saúde. 

     As diretrizes da elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Saúde, observando as características epidemiológicas e a organização dos serviços em cada 

jurisdição administrativa. Cabe ainda salientar, que não será permitida a destinação de 

subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços relativos à saúde com fins 

lucrativos, conforme estabelece o art. 38 da Lei n° 8.080/1990. 

3.3. A participação da comunidade na gestão do SUS por meio da Lei n° 8.142/199082 

     O SUS contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde. A primeira se reunirá a cada quatro anos com a representação dos segmentos sociais, a 

fim de avaliar a situação da saúde e apresentar as diretrizes para a formulação de políticas de 

saúde. Já o Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, de caráter permanente e deliberativo, 

que atuará na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, nos 

termos do art. 1º e parágrafos da Lei n° 8.142/1990. 

     No que tange aos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), dispõe o art. 2º da citada lei, 

que os mesmos serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde; 

investimentos previstos em lei orçamentária; investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Ministério da Saúde e cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados em 

âmbito municipal, estadual e no DF, estes serão destinados a investimentos na rede de serviços, 

cobertura ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. 

                                                 
82 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm´´. Acesso em 12/10/2018. 
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     Para receberem os recursos em relação a cobertura de ações e serviços mencionados acima, 

estabelece o art. 4º da Lei n° 8.142/1990, que os Municípios, Estados e DF deverão contar com 

o Fundo de Saúde, Conselho de Saúde; plano de saúde; relatórios de gestão em relação ao 

repasse de recursos aos Estados e Municípios; contrapartida de recursos para a saúde no 

orçamento e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

     Se os Municípios não observarem o disposto acima, os recursos concernentes serão 

administrados pelo Estado no qual este Município faça parte. Se a inobservância se der por 

parte do Estado, será a União a responsável em administrar seu recurso, como estabelece o 

parágrafo único, do art. 4º da Lei em comento. 

3.4. Os Planos e seguros privados de assistência à saúde segundo a Lei n° 9.656/199883. 

     O art. 1º da Lei n° 9.656/1998, estabelece que se submetem às suas disposições, as pessoas 

jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde. O inciso I, do referido 

artigo define Plano Privado de Assistência à Saúde, com base na Medida Provisória 2.177-44 

de 200184, da seguinte maneira:   

Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de 
garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por 
profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, 
a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou 
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor 

          Ao passo que no inciso III, do artigo em comento, é definido Carteira como “o conjunto 

de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em 

qualquer das modalidades” previstas nas situações do Plano Privado de Assistência à Saúde. 

     O § 1º, do art. 1º da Lei n° 9.656/1998, estabelece que também estarão subordinadas às 

normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde – ANS, qualquer  modalidade de 

produto, serviço e contrato, que trate da garantia de cobertura de riscos de assistência médica, 

hospitalar e odontológica, bem como: custeio de despesas; oferecimento de rede credenciada; 

reembolso de despesas; mecanismos de regulação; qualquer restrição contratual, técnica ou 

                                                 
83 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm. Acesso em 12/10/2018. 
84 BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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operacional e  vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-

assistenciais. 

     O art. 8º, da Lei n° 9.656/1998, dispõe sobre as exigências legais para que as operadoras de 

planos privados de assistência à saúde possam obter a autorização de funcionamento, são elas: 

registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia; descrição pormenorizada dos 

serviços de saúde; descrição de suas instalações e equipamentos; demonstração da capacidade 

de atendimento em face dos serviços que serão prestados; demonstração da viabilidade 

econômico-financeira dos planos e especificação da área geográfica coberta pelo plano privado 

de assistência à saúde.  

     O art. 10, da Lei n° 9.656/1998, institui o plano-referência de assistência à saúde, o qual 

engloba partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, que tenham padrão de 

enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar. O art. 10-A, incluído pela Lei n° 12.738/ 

2012, trata da prestação de serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, em face de 

mutilação ocasionada pelo tratamento de câncer. O art. 10-B da lei em comento, dispõe que 

cabe às operadoras dos produtos, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou 

referenciada, ou por reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda 

vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou 

domiciliar. 

     No que tange às penalidades, em relação às infrações dos dispositivos desta lei, o art. 25, da 

Lei n° 9.656/1998, estabelece como sanções: advertência; multa pecuniária; suspensão do 

exercício do cargo; inabilitação temporária para o exercício de cargos em operadoras de 

assistência à saúde; inabilitação permanente para o exercício de cargos de direção ou em 

conselhos das operadoras e, até mesmo, cancelamento da autorização de funcionamento e 

alienação da carteira da operadora.  

     Em relação à solidariedade dos agentes em face aos prejuízos causados, o art. 26, da Lei em 

comento, estabelece que os administradores e membros dos conselhos administrativos, 

deliberativos, consultivos e fiscais das operadoras responderão solidariamente pelos danos 

causados a terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de planos 

privados de assistência à saúde. 

     O art. 35-A, da Lei n° 9.656/1998, cria o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, que é 

um órgão colegiado integrante do Ministério da Saúde, e possui competência para: estabelecer 
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e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais; aprovar o contrato de gestão da ANS; 

supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS; fixar diretrizes gerais para 

implementação no setor da saúde suplementar e deliberar sobre a criação de câmaras técnicas. 

Em relação à composição do CONSU, o art. 35-B, da citada Lei, dispõe que o mesmo será 

integrado pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República e os Ministros da Saúde, 

Fazenda, da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

3.5. Agências Nacionais em matéria de Saúde 

     Neste item serão apresentadas as agências governamentais relacionadas à saúde no Brasil, 

especificamente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS. 

3.5.1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

     A Lei n° 9.782/199985 define o Sistema Nacional de Vigilância sanitária e também cria a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. O art. 1º da Lei dispõe que o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações destinados à área da saúde, 

e é executado por instituições da Administração Pública direta e indireta dos entes federativos, 

os quais exercem atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de 

vigilância sanitária. 

     Dentro desse sistema, o art. 3º da lei em comento, criou a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, como uma autarquia em regime especial, a qual está vinculada ao Ministério da Saúde 

e atua em todo o território nacional.  

     Em relação à finalidade, o art. 6º, da Lei n° 9.782/1999, estabelece que a ANVISA deve 

promover a proteção da saúde da população, por meio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incluindo ambientes, 

processos, insumos e tecnologias relacionados, além do controle de portos, aeroportos e 

fronteiras. 

                                                 
85 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9782.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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    No que tange à missão86, a ANVISA deve proteger e promover a saúde da população, por 

meio da intervenção nos riscos que decorram da produção e do uso de produtos e serviços 

sujeitos à vigilância sanitária, numa ação coordenada e integrada pelo SUS. 

3.5.2.  Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

     A Lei n° 9.961/200087, no art. 1º, cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

como autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde e atuação em todo o 

território nacional. Além disso, a ANS visa regular, normatizar, controlar e fiscalizar as 

atividades que assegurem a assistência suplementar à saúde.  

     No que cabe à finalidade, o art. 3º da lei estabelece que a ANS tem por escopo, “promover 

a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras 

setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para 

o desenvolvimento das ações de saúde no País.” 

3.6. A Assistência farmacêutica no sistema da Política Nacional de Medicamentos 

     Conforme analisado anteriormente, a Política Nacional de Medicamentos – PNM, tem por 

propósito garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais.  

     Nesse sentido, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), representa um 

elemento estratégico da PNM, tendo em vista que a listagem de medicamentos essenciais nela 

proposta visa garantir que os medicamentos mais importantes sejam ofertados, em quantidade 

suficiente, a todos àqueles que necessitem. 

     A assistência farmacêutica consiste num conjunto de ações que se destinam a assegurar a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, concebendo o medicamento como insumo 

essencial, tanto de forma individual quanto coletiva, e objetivando o acesso e uso racional.  

                                                 
86 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Institucional. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/institucional. Acesso em 15/11/2018. 
87 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9961.htm. Acesso em 12/10/2018. 
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     Nessa perspectiva, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF)88 é parte 

integrante da PNM e se pauta nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, além 

de englobar a manutenção de serviços de assistência farmacêutica; desenvolvimento, 

valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos na área da saúde; utilização 

da RENAME, atualizada periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no 

âmbito da assistência farmacêutica entre outras atribuições. 

     Os Municípios também elaborarão, observando as diretrizes da RENAME, sua relação de 

medicamentos própria, a chamada REMUNE – Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais, que deverá ser renovada periodicamente, observando as necessidades de 

medicamentos em sua cidade. 

     Em relação ao financiamento da assistência farmacêutica, estabelece a Portaria GM/MS nº 

204/0789, o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os serviços de 

saúde, na forma de blocos de financiamento nas seguintes áreas: Atenção Básica; Atenção de 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Vigilância em Saúde; Assistência 

Farmacêutica; Gestão do SUS e Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.  

     O art. 26, da referida Portaria, estabelece o Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica (CEAF), o qual se destina ao financiamento: do controle de endemias, como a 

tuberculose, hanseníase, malária e doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; de 

anti-retrovitais do programa DST/Aids; de sangue e hemoderivados e de imunobilógicos. 

     A Portaria nº 1.555/201390 dispõe acerca das normas de financiamento e de execução do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. Segundo essa Portaria, o 

componente é destinado à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se os relacionados 

a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde, nos termos 

do art. 2º da Portaria. 

                                                 
88 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no 338, de 06 de maio de 2004. 
Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_2004.html. Acesso em 
22/11/2018. 
89 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007. Art. 4º. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html. Acesso em 
22/11/2018. 
90 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html. Acesso em 22/11/2018. 
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     No que tange ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 

estabelece o art. 3º91, da referida Portaria, que é responsabilidade da União, dos Estados, do DF 

e dos Municípios, aplicar, no mínimo, os seguintes valores em relação ao financiamento da 

saúde: 

I - União: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos 
medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica constantes dos Anexos I e 
IV da RENAME vigente no SUS; 

II - Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a 
aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, 
incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, 
de 10 de outubro de 2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS; e 

III - Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a 
aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, 
incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, 
de 10 de outubro de 2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. 

Feitas as considerações sobre as normas atinentes ao direito à saúde no plano 

infraconstitucional, na sequência se abordará a efetividade dos direitos sociais em face do custo 

dos direitos e demais aspectos, como a discussão acerca do mínimo existencial, reserva do 

possível e obrigação de progressividade em matéria de saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
91 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Art. 3º. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html. Acesso em 
22/11/2018. 
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4.  A EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

4.1. Efetivação da cidadania por meio de políticas públicas 

     O Brasil vem, desde a década de 1930, construindo seu Estado de Bem-Estar Social por 

meio de um processo lento, marcado por períodos autoritários, efeitos regressivos e insulamento 

burocrático, bem como por arranjos institucionais centralizadores e por práticas clientelistas 

conforme adverte Coutinho92.  

     Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 representou o processo de 

redemocratização do país. A referida Constituição trouxe diversas inovações, especialmente em 

relação às liberdades, nesse sentido, pode-se destacar o art. 5º da CRFB, como um dos mais 

importantes no processo de garantia de direitos. 

     Dentre as inovações trazidas, cumpre destacar a cidadania, que foi alçada à categoria de 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, II. Assim, a 

cidadania deixou de estar ligada apenas à ideia de nacionalidade, ou um status de 

reconhecimento do Estado para tornar-se um conceito mais amplo, numa nova dimensão, que 

se coaduna como expressão de direitos fundamentais e de solidariedade93.      

     Além disso, a CRFB estabelece em seu art. 3º, os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil a serem alcançados, tais como, a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. E para atingir esses objetivos, 

o Estado se utiliza de Políticas Públicas. 

     Acerca das Políticas Públicas, Smanio94 explica que o termo surgiu inicialmente nos Estados 

Unidos com a expressão policy analysis, na década de 1930 com H. D. Laswell, como forma 

de conciliar a produção dos governos, os grupos de interesses e o conhecimento científico sobre 

políticas públicas. 

                                                 
92 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p.109. 
93 SMANIO, Gianpaolo, Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a Efetivação da Cidadania. In. O 
Direito e as Políticas Públicas no Brasil. SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. 
(orgs). São Paulo: Atlas, 2013. p. 12. 
94 Idem, Ibidem, pp 4 – 5. 
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     O autor esclarece que esse fenômeno estava atrelado à temática da ciência política, anos 

mais tarde, na década de 1970, Ronald Dworkin afirmou que esse tema deveria também ser 

analisado pela Teoria Geral do Direito. 

     Prossegue Smanio95 apontando que coube a Fábio Comparato introduzir o conceito jurídico 

de Políticas Públicas como instrumento do Estado Social, no Brasil na década de 1980, visando 

a efetivação dos direitos fundamentais e trazendo o princípio da solidariedade como um vetor 

para a resolução da tensão entre liberdade e igualdade: 

De fato, para que o Estado possa cumprir adequadamente suas funções na efetivação de Direitos 
Fundamentais, o fio condutor das Políticas Públicas passa necessariamente pela Teoria Jurídica 
e a relação entre Direito e Política precisa ser firmada com maior clareza, especialmente no que 
se refere à formação do Estado Democrático e Social de Direito. 

     Muitos autores se dedicaram ao tratamento do conceito jurídico de Políticas Públicas, nesse 

sentido Bucci96 conceitua política pública como: 

O programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos 
juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo orçamentário, 
processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados. 

     Desse modo, Smanio97 afirma que as Políticas Públicas são instrumentos relevantes para a 

concretização dos Direitos Fundamentais. Exigem o perfeito funcionamento da Administração 

Pública, dos órgãos e Poderes do Estado em sua consecução. Nesse passo, é importante destacar 

os Direitos Fundamentais e o Estado de Direito como elementos que devem ser percebidos de 

forma interligada e que se condicionam mutuamente. Para o autor98: 

O Estado de Direito é a forma política em que os poderes atuam autônoma e independentemente 
e submetidos ao império da Legalidade que garante os Direitos Fundamentais dos cidadãos. Os 
direitos fundamentais, por sua vez, legitimam o Estado de Direito e o conteúdo da cidadania. A 
cidadania é a base de participação política no estado de Direito, através do exercício dos direitos 
fundamentais. 

     As Políticas Públicas devem ser formuladas e articuladas na forma de efetivação dos direitos 

sociais previstos na Constituição. Para tanto, urge compreender que esses direitos têm um custo 

e o Estado não possui recursos ilimitados. Sendo assim, as decisões políticas devem levar em 

                                                 
95 Idem, Ibidem, p.5. 
96 BUCCI, Maria Paulla Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). 
Políticas públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 39. 
97 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit. p. 12. 
98 Idem, Ibidem. 
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consideração esse aspecto, além de analisar a “o mínimo existencial” e a “vedação de 

retrocesso”, assuntos que serão abordados na sequência. 

4.2. O Custo dos direitos 

4.2.1. Considerações genéricas 

     A efetivação dos direitos sociais possui um custo, nesta parte do trabalho, se destacará o 

posicionamento de alguns autores acerca desse fato.   

     Nesse sentido, talvez uma das obras mais importantes sobre esse assunto seja de Cass Sustein 

e Stephen Holmes, intitulada “Cost of Rights – Why Libert depends on taxes99”, neste estudo, 

dentre várias outras observações, os autores asseveram que todos os direitos e não só os ditos 

sociais, como os também os civis e políticos, possuem um custo: 

Os americanos parecem facilmente esquecer que os direitos e liberdades individuais dependem 
fundamentalmente da vigorosa ação estatal. Sem um governo efetivo, os cidadãos americanos 
não poderiam desfrutar de sua propriedade privada da maneira que fazem. De fato, eles 
desfrutariam de poucos ou nenhum de seus direitos individuais garantidos constitucionalmente. 
A liberdade pessoal, como os americanos valorizam e experimentam, pressupõe a cooperação 
social administrada por funcionários do governo. O reino privado que justamente valorizamos é 
sustentado, criado de maneira ideológica, pela ação pública. Nem mesmo o cidadão mais 
autoconfiante é solicitado a cuidar de seu bem-estar material de forma autônoma, sem qualquer 
apoio de cidadãos ou autoridades públicas. (Tradução livre). 

     Nessa linha argumentativa, Botelho100 assevera que todos os direitos fundamentais têm 

implicações orçamentárias. Os direitos fundamentais, sejam direitos, liberdades e garantias, e 

também os direitos sociais, possuem custos financeiros públicos devido três razões segundo a 

autora: 

1) Contrariamente do que possa parecer, os direitos de liberdade contemplam também 

pretensões de prestação a cargo do Estado, especialmente em face do exercício de direitos que 

dependem de organização e procedimentos relativos ao cumprimento de deveres de proteção. 

Exemplificando, Botelho destaca a liberdade de imprensa, pois não requer apenas que o Estado 

não intervenha cerceando sua liberdade de informação, mas também deve garantir seu 

pluralismo e imparcialidade mediante a concessão de subsídios e isso demanda custos. 

                                                 
99 HOLMES, Stephen & SUSTEIN, Cass. The Cost of Rights.Why liberty depends on taxes. Cambridge: Harvard 
University Press, 1999, pp. 14-15. 
100 BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais em tempos de crise: ou revisitar as normas programáticas. 
(teses de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2015. pp. 122-123.  
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2)  Com o surgimento da modernidade, a proteção da generalidade dos direitos e liberdades 

fundamentais requer a existência de um aparato estatal capaz de garantir o aparelho judiciário 

com os recursos necessários para operar de maneira independente e célere, bem como o uso de 

autoridades policiais com toda uma logística que implica em vultuosos custos. 

3) Em tempos de crise, não só os direitos, liberdades e garantias, mas também os direitos sociais 

sofrerão, inexoravelmente, suas consequências. 

     Galdino faz uma análise do custo dos direitos tomando por base a Constituição de 1988, 

aponta vários dispositivos assegurando direitos sem qualquer contraprestação dos beneficiários 

tais como: prestação de assistência religiosa, condições de permanência para as presidiárias 

com filhos em período de amamentação, obtenção de certidões e exercício do direito de petição, 

assistência jurídica integral e gratuita, gratuidade dos registros públicos de nascimento e óbito, 

gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data entre outros. Para o autor101: 

Nessa leitura, a prodigalidade da Constituição é evidente, notadamente em sua redação original. 
Em seu texto, multiplicam-se incansáveis as referências à gratuidade, seja de modo direto, seja 
de modo indireto, prometendo diversas vezes dispendiosas prestações públicas aos indivíduos – 
não raro a todos os indivíduos – independentemente de qualquer contraprestação por parte dos 
beneficiários (ou mesmo de outrem). Quase sempre, criam-se despesas infinitas e indeterminadas 
sem se preocupar minimamente com qualquer previsão de receitas orçamentárias (vinculadas ou 
não a tais despesas). 

     Para Barcellos102é necessário compreender o custo dos direitos à luz das políticas públicas, 

pois como se consubstanciam em formas de agir do Estado, sua deliberação não é 

exclusivamente política, ou seja, também depende da observância de normas constitucionais: 

políticas públicas são indispensáveis para a garantia e a promoção de direitos fundamentais, o 
fato é que toda e qualquer ação estatal envolve gasto de dinheiro público e os recursos públicos 
são limitados. Essas são evidências fáticas e não teses jurídicas. A rigor, a simples existência dos 
órgãos estatais – do Executivo, do Legislativo e do Judiciário – envolve dispêndio permanente 
de recursos públicos, ao menos com a manutenção das instalações físicas e a remuneração dos 
titulares dos poderes e dos servidores públicos, afora outros custos. As políticas públicas, 
igualmente, envolvem gastos. E como não há recursos ilimitados, será preciso priorizar e 
escolher em que o dinheiro público disponível será investido. Além da definição genérica de em 
que gastar, é preciso ainda decidir como gastar, tendo em conta os objetivos específicos que se 
deseje alcançar. Essas escolhas, portanto, recebem a influência direta das opções constitucionais 
acerca dos fins que devem ser perseguidos em caráter prioritário. Dito de outra forma, as escolhas 
em matéria de gastos públicos não constituem um tema integralmente reservado à deliberação 
política; ao contrário, o ponto recebe importante incidência de normas jurídicas de estatura 
constitucional.  

                                                 
101 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos Custo dos Direitos: Direitos não nascem em árvores. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 337. 
102 BARCELLOS, Ana Paula. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 
O controle políticosocial e o controle jurídico no espaço democrático. In: Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel 
Sarmento (Coords.). A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 599-636. 
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          Em relação à alocação de recursos escassos, Amaral103 destaca que, em face da noção de 

haver menos recursos do que o necessário para o atendimento das demandas, as decisões 

alocativas são verdadeiras “escolhas trágicas”, utilizando a expressão de Calabresi e Bobbit104. 

Para o autor as decisões alocativas são de duas ordens: sobre quanto disponibilizar e a quem 

atender. Sobre como manejar essas decisões, Amaral destaca ser uma opção eminentemente 

política, pois “não cabe ao Judiciário fazer o controle fato-norma, mas sim controlar as escolhas 

feitas pelos demais Poderes”. 

     No que tange à maneira de alocação desses recursos, o autor105 frisa que é necessário 

observar o fato de ser a sociedade pluralista, abarcando diversos valores, interesses e múltiplas 

necessidades.  

     Assim, Amaral assevera que o Judiciário, no seu trabalho de julgar as demandas, “deve 

ponderar o grau de essencialidade da pretensão, em função do mínimo existencial e a 

excepcionalidade da situação” a fim de poder justificar a decisão tomada pelo Estado.  

4.2.2. A análise econômica do direito em face da judicialização da saúde 

     A judicialização da saúde pode ser abordada por meio de vários pontos de vista. Nesse 

aspecto cabe destacar a análise econômica do direito – A&D, como uma das mais interessantes 

para o estudo do custo dos direitos. 

     Nessa perspectiva, Schulze106 destaca que um dos principais autores da A&D é Richard 

Posner, um juiz federal em Nova Iorque, notável por seus debates com Ronald Dworkin. O 

autor assevera que foi a partir das décadas de 1940 e 1950, que os economistas começaram a 

estudar vários ramos do Direito que estavam vinculados com o mecanismo antitruste, o Direito 

Societário, o Direito Tributário e outras áreas de regulamentação dos serviços públicos. 

     Schulze afirma que, nos anos seguintes, principalmente com os estudos de Guido Calabresi, 

Coase e Becker, uma nova Teoria Econômica do Direito surgiu, destacando o papel da 

Economia em pontos centrais e estruturantes da área jurídica, sobretudo nas matérias que dizem 

                                                 
103 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.p. 147. 
104 CALABRESI, Guido & BOBBIT, Philip. Tragic Choices. New York: Norton, 1978. Apud AMARAL, Gustavo. 
Op. cit. p. 147. 
105 AMARAL, Gustavo. Op. cit. p. 228. 
106 SCHULZE, Clenio Jair. Análise Econômica do Direito na Judicialização da Saúde. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/analise-economica-do-direito-na-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-
schulze. Acesso em: 16/12/2018. 
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respeito à propriedade, responsabilidade civil, direito de família, direito penal direito processual 

penal e civil entre outros107. 

     Dessa forma, Posner pretende comprovar que muitos problemas da sociedade não podem 

ser solucionados unicamente utilizando-se do Direito, ou seja, são necessárias outras 

ferramentas encontradas nas demais áreas do conhecimento. 

     Assim, o ponto central da Teoria Econômica do Direito está na maximização da riqueza, que 

deve levar em consideração o critério do custo-benefício a direcionar a teoria da decisão 

judicial, isto é, o dinheiro, compreendido como uma unidade comum, servirá de base para 

analisar se os custos e benefícios, incluindo os não pecuniários, serão ponderados 

corretamente.108 

     Para Posner109, a novidade do movimento Law & Economics consiste em que os juízes, na 

prolatação das sentenças e em suas decisões em geral, produzam resultados eficientes que 

evitem desperdícios sociais, dessa forma, a proposta da A&D, no tocante à judicialização da 

saúde, é capaz de introduzir conceitos oriundos do custo-benefício, do custo-efetividade e da 

utilidade da decisão em benefício do cidadão e da sociedade. 

     Nessa perspectiva, a noção da análise econômica do direito vem se fortalecendo no Brasil, 

como pode ser observado na ementa do Agravo de Instrumento n. 4000013-

77.2016.8.24.9005/SC110, que defende que o direito social à saúde não pode ser concedido de 

                                                 
107 POSNER, Richard. Para além do direito. Tradução de Evandro Ferreira da Silva. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2009. p. 462. Apud. SCHULZE, Clenio Jair. Análise Econômica do Direito na Judicialização da 
Saúde. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/analise-economica-do-direito-na-judicializacao-
da-saude-por-clenio-jair-schulze. Acesso em: 16/12/2018. 
108 SCHULZE, Clenio Jair. Op. cit. 
109 POSNER, Richard. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010. XIII-XV. Apud. SCHULZE, Clenio Jair. Análise Econômica do Direito na Judicialização da Saúde. 
Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/analise-economica-do-direito-na-judicializacao-da-saude-
por-clenio-jair-schulze. Acesso em: 16/12/2018. 
110 AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA FORNECIMENTO DE REMÉDIO URSACOL (ÁCIDO 
URSODEOXICÓLICO). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. LIMINAR DEFERIDA. PARÂMETROS 
DEFINIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA STA 175-AGR/CE. ATESTADO MÉDICO SEM 
A NECESSÁRIA ROBUSTEZ SUSTENTANDO EFICÁCIA E NECESSIDADE DO MEDICAMENTO 
SUBSCRITO PELA MÉDICA DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO PARECER EMITIDO PELA 
CONITEC. REFORMA DA DECISÃO DE 1º. GRAU. PROVIMENTO DO RECURSO. Inegável que "o direito 
à saúde se trata de direito público subjetivo, não podendo ser reduzido à promessa constitucional inconsequente” 
(STF, Agravo Regimental no RE 271.286-8/RS), todavia, ninguém pode esconder que o sistema de saúde público 
no Brasil está sem atender a todos de forma digna e eficiente por ausência de recursos financeiros. No meio desse 
“incêndio” de direitos e deveres, já tarda a hora de levantarmos mais a cabeça e deixarmos de lado a observação 
exclusiva das "árvores" que estão pegando fogo e olharmos para a "floresta" inteira que precisa ser salva. De nada 
adianta retóricas sobre justiça social e direitos fundamentais que são apresentadas apenas a uns poucos e 
potencialmente afetam ao restante da coletividade que também clama e merece ser atendida nas questões 
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maneira a comprometer sua oferta à maioria da população e sem levar em consideração os seus 

custos. 

     Dentre vários aspectos abordados na decisão, cabe destacar a preocupação em se seguir os 

parâmetros estipulados pelos Enunciados do CNJ, emitidos nas Jornadas da Saúde, que foram 

realizados em 2014 e 2015, bem como não ignorar os padrões estipulados pelo CONITEC 

(Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.). 

4.2.3. As alterações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pela Lei n° 

13.655/2018 

      Na toada da Teoria Econômica do Direito, conforme visto anteriormente, interessante 

destacar as modificações introduzidas na LINDB pela Lei n° 13.655/2018, como forma de 

maior racionalização e economia nas decisões administrativas e judiciais. 

      Nos termos do art. 20111 da LINDB, deverão ser consideradas as consequências práticas da 

decisão, tanto na esfera administrativa quanto judicial e controladora, e essas não poderão 

basear-se em conceitos abstratos. Além disso, a motivação deverá demonstrar a necessidade e 

a adequação da medida imposta. Nesse aspecto, Schulze112 destaca que: 

não pode proferir-se decisão sem que exista avaliação fática do caso. Torna-se impossível, assim, 
provimento judicial que cita apenas artigo da Constituição (artigo 196, por exemplo), havendo 
necessidade de fundamentação sobre as questões clínicas (evidências do tratamento postulado, 
eficácia e eficiência do medicamento, custo-efetividade, etc). Além disso, as decisões judiciais 
também deverão considerar suas “consequências práticas”. Vale dizer, qual será a finalidade e, 
principalmente, qual a mudança na atuação administrativa – quando houver condenação de 
obrigação de fazer, por exemplo. 

O art. 21113 da LINDB determina que a decisão que determinar a invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar as consequências jurídicas e 

administrativas, além disso, essa decisão deve ocorrer de modo proporcional e equânime e não 

pode prejudicar os interesses gerais, de forma a se impor ônus ou perdas excessivas aos 

indivíduos atingidos pela decisão.      

                                                 
envolvendo a saúde pública. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agravo de Instrumento n. 4000013-
77.2016.8.24.9005. Quinta Turma de Recursos (Joinville), Relator Juiz Yon Tostes, DJE:09/11/2016. 
111 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Art. 20. (alterado pela Lei n° 13.655/2018). 
112 SCHULZE, Clenio Jair. LINDB e a Nova Judicialização da Saúde. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/lindb-e-a-nova-judicializacao-da-saude. Acesso em 13/12/2018. 
113 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Art. 21. (alterado pela Lei n° 13.655/2018). 
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Tal dispositivo significa que, nas ações individuais, que são maios comuns na seara do 

Direito à Saúde, o juiz deverá levar em consideração a possibilidade de se estender a cirurgia, 

tratamento ou medicamento pleiteado à outras pessoas que estejam na mesma situação. 

Segundo Schulze114, trata-se da preservação do princípio da isonomia na perspectiva 

substancial, isto é, tal determinação apenas será possível se os entes públicos melhorarem a 

informação e a defesa processual, divulgando informações sobre a situação geral, no âmbito 

dos entes federativos, capazes de subsidiar o juiz na percepção das consequências da decisão. 

Prosseguindo na análise da legislação, dispõe o art. 22115 da LINDB que na interpretação 

das normas atinentes à gestão pública, deverão ser considerados os obstáculos e as dificuldades 

reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas a seu cargo. Ademais, na 

aplicação de sanções, deverão ser analisadas a natureza e a gravidade da infração. 

O art. 23116 da LINDB preconiza que a decisão, seja na esfera administrativa, controladora 

ou judicial, que determinar uma interpretação ou uma nova orientação sobre norma de conteúdo 

vago ou indeterminado, que imponha novo dever ou condicionamento de direito, deverá 

estabelecer o regime de transição para que esse processo se dê de maneira equânime e 

proporcional. 

Para Schulze117, trata-se da incorporação do Consequencialismo Jurídico na Teoria da 

decisão Judicial, ou seja: 

Significa que o juiz deve considerar “regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou 
condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos 
interesses gerais”. Haverá transformação no processo judicial. O juiz deverá ampliar a interpretação das 
ações individuais, imaginando e projetando o caso na perspectiva plural, coletiva. Ou seja, qual será o 
impacto da condenação judicial no orçamento do Município, do Estado, da União. Se é possível suportar 
faticamente a decisão. Se a decisão efetivamente vai beneficiar as pessoas. 

Em relação à responsabilidade, estipula o art. 28118 da LINDB, que o agente público 

responderá civil, penal e administrativamente por decisões ou opiniões eivadas de dolo ou erro 

                                                 
114 SCHULZE, Clenio Jair. LINDB e a Nova Judicialização da Saúde. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/lindb-e-a-nova-judicializacao-da-saude. Acesso em 13/12/2018. 
115 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Art. 22. (Alterado pela Lei n° 13.655/2018). 
116 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Art. 23. (Alterado pela Lei n° 13.655/2018). 
117 SCHULZE, Clenio Jair. LINDB e a Nova Judicialização da Saúde. Disponível em: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/lindb-e-a-nova-judicializacao-da-saude. Acesso em 13/12/2018. 
118 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Casa Civil. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Art. 28. (Alterado pela Lei n° 13.655/2018). 
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grosseiro. É o caso, por exemplo, do gestor que desconsidera situações periclitantes 

reiteradamente como epidemias, omissões continuas em prestações obrigatórias. Também é o 

caso do médico que prescreve tecnologias em Saúde sem o devido aval de evidência científica 

ou com interesses escusos em obter alguma vantagem da indústria farmacêutica119. 

Além disso, cabe ainda destacar o art. 30120 da LINDB, que prescreve que as autoridades 

públicas deverão pautar suas ações visando aumentar a segurança jurídica quando da aplicação 

das normas, seja por meio de regulamentos, súmulas administrativas ou respostas a consultas. 

Ademais, esses instrumentos deverão ter caráter vinculante em face ao órgão ou entidade a que 

se destinam. 

Schulze121 esclarece que na esfera administrativa, as autoridades terão a possiblidade de 

aprovar atos normativos como decretos, regulamentos e súmulas com o fim de regulamentar a 

atuações dos servidores públicos. Nesse aspecto, esses documentos terão força vinculante, ou 

seja, quando da regulação de prescrições médicas, por exemplo, como muitos profissionais 

prescrevem com frequência, tratamentos não previstos no SUS, essa violação ensejará a 

aplicação de sanções e penalidades. 

4.3. O embate entre mínimo existencial e a reserva do possível na concessão de direitos 

sociais 

     A ideia de mínimo existencial está intimamente ligada ao objeto principal dos direitos 

sociais, qual seja, reduzir, ou ao menos, compensar, de alguma forma, as desigualdades sociais. 

Nesse desígnio, seria o mínimo existencial um instrumento desses direitos em sua finalidade 

precípua. 

     A gênese desse conceito surgiu na doutrina alemã, pois a despeito de os direitos sociais não 

estarem explicitamente previstos na Constituição Alemã, entendeu a teoria dogmática desse 

país, ser a existência mínima digna parte componente e indissociável do Estado Social de 

Direito. 

                                                 
119 SCHULZE, Clenio Jair. LINDB e a Nova Judicialização da Saúde. Disponível em: 
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     Corroborando esse entendimento, Sarlet122 acentua que nossa Constituição de 1988 acabou 

por abarcar direitos sociais específicos como a assistência social, a saúde, a moradia, a 

previdência social, o salário mínimo entre outros, atrelando-os a concretizações e garantias do 

mínimo existencial, que, segundo o autor, deve ser “compreendido como todo o conjunto de 

prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, no sentido 

de uma vida saudável”. 

     Cumpre destacar que não é uma condição necessária ao reconhecimento fundamental a um  

mínimo existencial a sua expressa previsão no texto constitucional, conforme explica 

Moreira123, pois este conceito pode ser extraído de sua íntima ligação com o direito à vida, com 

o princípio da dignidade humana e com o Estado Social de Direito, haja vista que, no caso 

especial do Brasil, há a disposição expressa à existência digna, como um dos objetivos da ordem 

econômica, no art. 179, caput, da Constituição de 1988.  

     O autor ainda adverte acerca da diferença entre a expressão mínimo existencial e mínimo 

vital. Porque a primeira é mais ampla e engloba o conteúdo da segunda, que, basicamente, 

significa tão somente o indispensável à manutenção do direito à vida, ou à mera sobrevivência, 

inclusive em condições que não sejam dignas, ao passo que, o mínimo existencial vai além da 

sobrevivência, abarcando também valores relativos à uma vida digna. Para Moreira124: 

A garantia do direito fundamental a um mínimo existencial acaba por representar um padrão 
mínimo de efetivação dos direitos sociais, tanto na dimensão negativa quanto na prestacional, 
pois sem o mínimo necessário à existência, cessa a possibilidade de exercício do direito a uma 
vida com dignidade ou até mesmo de sobrevivência do indivíduo. 

     No tocante à saúde, Sarlet125 adverte que a efetivação do mínimo existencial deve ser 

observada racionalmente em face do indivíduo que requer a tutela, pois necessita ser tratado 

como igual, o que não significa que deva ter acesso a prestações iguais. Isso porque muitas 

vezes, na busca da garantia do mínimo existencial, deve-se observar o pedido deduzido em 

                                                 
122 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filtchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direito à saúde: algumas aproximações. In: Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ano 1 – n. 1 
– jul/dez. 2008, p. 184. Disponível em: http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/590/73. Acesso em 
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123 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. pp. 142-143. 
124 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. p. 143. 
125 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filtchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
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juízo, com cautela e parcimônia, tendo em vista que, pode-se estar diante de medicamentos e 

tratamentos que não tiveram sua eficácia comprovada.        

     No que tange à reserva do possível, é importante compreender que o usufruto de qualquer 

direito acarreta em um custo, como foi tratado anteriormente, e como os recursos estatais são 

finitos, deve haver uma racional distribuição e equalização dessas reservas no cumprimento dos 

deveres estatais. 

     Porém, é importante destacar que não se pode alegar reserva do possível de maneira tacanha 

e sem embasamento. Faz-se premente, a análise efetiva do emprego de todos os recursos estatais 

disponíveis para o gozo das necessidades, especialmente no que diz respeito a direitos 

fundamentais, como o direito a saúde. 

     Nesse ponto, é relevante relembrar o disposto no art. 2º, item 1 do PIDESC126, o qual 

estabelece que cada Estado Parte se comprometerá a adotar o máximo de seus recursos 

disponíveis, visando assegurar, de maneia progressiva, por todos os meios possíveis, o pleno 

exercício dos direitos reconhecidos no Pacto, sobretudo nos planos econômico e técnico.      

4.4. A obrigação de progressividade e vedação de retrocesso em matéria de direitos sociais 

     Conforme referido acima, o art. 2º, item n° 1 do PIDESC estabelece o dever dos Estados 

participantes do Pacto, até o máximo de seus recursos e de maneira progressiva, de adotar 

medidas que assegurem o pleno exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais previstos.  

     Dessa maneira, em face da obrigação dos Estados em garantir, continuamente, a melhora 

das condições de usufruto dos direitos em comento, aqueles assumem também, a vedação a 

diminuir os níveis atuais de proteção desses direitos. 

     Nessa perspectiva, em relação ao princípio de vedação de retrocesso no direito pátrio, 

Barroso127 afirma que este não é expresso, mas decorre do sistema jurídico-constitucional; o 

mesmo é consistente na ideia de que, se uma lei que rege um mandamento constitucional 

                                                 
126 BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Art. 2º, item n° 1. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em 01/12/2018. 
127 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. p. 158.   
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criando um novo direito, este passa a ser incorporado ao sistema jurídico relativo à cidadania e 

dali não pode ser retirado. 

     Corroborando esse entendimento, Sarlet128 assevera que a proibição de retrocesso social no 

Direito brasileiro, decorre, implicitamente, do sistema constitucional, sobretudo no que tange 

os princípios: da proteção da confiança e da boa-fé; da necessidade de conformação do 

legislador à vontade do constituinte; do Estado Democrático e Social de Direito; da dignidade 

da pessoa humana e da máxima eficácia e efetividade das normas de direitos fundamentais. 

     Assim o direito à segurança jurídica requer proteção para medidas do poder público que 

possam reduzir ou comprometer à dignidade da pessoa humana nos níveis já concretizados de 

proteção social. Para Sarlet129: 

No embate entre o paradigma do Estado Social intervencionista e altamente regulador e a nefasta 
tentativa de implantar um Estado minimalista à feição dos projetos globalizantes do modelo 
econômico e da ideologia neoliberal, o correto manejo da proibição do retrocesso na esfera dos 
direitos fundamentais sociais poderá constituir uma importante ferramenta jurídica para a 
afirmação do Estado necessário. E necessário será justamente o Estado apto a assegurar nunca 
menos do que uma vida com dignidade para cada indivíduo e, portanto, uma vida saudável para 
todos os integrantes (isolada e coletivamente considerados) do corpo social. 

     No entanto, essa questão não é tão simples assim, é sabido que os recursos estatais estão 

diretamente relacionados à economia, seu orçamento depende basicamente de tributos e 

contribuições. Nesse cenário como garantir o financiamento desses direitos em face de crises 

econômicas e perdas na arrecadação? 

     Há também a questão da Quarta revolução industrial, em que o uso da tecnologia está 

acabando com algumas profissões tradicionais e afetando outras de maneira muito significativa. 

Esta questão torna muito difícil a reinserção no mercado de trabalho daquele que perdeu seu 

emprego. 
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     Nessa linha argumentativa Schwab130, conforme citado anteriormente, adverte sobre os 

riscos dessa nova revolução e os malefícios que pode causar no papel do Estado Democrático 

e Social de Direito no sustento de direitos sociais. 

     Nessa perspectiva, Micklethwait e Wooldridge131 acentuam que o Estado precisa rever o seu 

papel e se reinventar, pois se continuar na toada de cada vez mais direitos sociais e menos 

arrecadação de tributos e contribuições, não conseguirá cumprir seus objetivos. Para eles a 

vontade de aumentar os “tentáculos” do governo vem crescendo tanto na esquerda quanto na 

direita. A primeira querendo construir mais hospitais e escolas; a segunda, presídios, exércitos 

e polícias, e ambas acabam por multiplicar leis e regulamentos. Embora toda a preocupação 

com pessoas que se aproveitam dos benefícios sociais e não querem trabalhar, os autores 

afirmam que a grande parte dos gastos públicos com bem-estar social se destinam às classes 

médias, que depois se ressentem em ter que pagarem mais impostos. Para eles: 

O Estado moderno sobrecarregado é uma ameaça à democracia: quanto mais atribuições o 
Leviatã assume, pior as executa e mais enfurece as pessoas – o que as leva a exigir ainda mais 
ajuda. Esse é o círculo vicioso da política progressista. (...) O Ocidente, porém, também corre o 
maior risco: ouvir o povo é uma das razões pelas quais o Estado ocidental ficou tão assoberbado, 
e isso induz os políticos a sobrecarregarem ainda mais o governo com novas obrigações.  

     Nesse sentido, Botelho132 destaca algumas decisões judiciais do Poder Judiciário Português 

que, de certa forma, não reconheceram o princípio de vedação de retrocesso de direitos sociais   

como forma de garantir a manutenção e o financiamento desses direitos à totalidade da 

população. 

o Acórdão nº 3/2010 apreciou as soluções legislativas que procederam a um “aumento 
progressivo da idade da reforma e à alteração das regras de cálculo das pensões que são, em 
geral, menos favoráveis aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações que as anteriores”, 
tendo considerado – por unanimidade – que as mesmas, “tendo em atenção as alterações que 
provocaram nas condições de aposentação dos funcionários públicos e no montante das suas 
pensões, conjugadas com os fatores que as determinaram [em especial, a inversão da pirâmide 
demográfica]”, não lesaram “expectativas consolidadas legitimamente fundadas quanto à 
salvaguarda de determinadas posições ou situações jurídicas nessa matéria”.  
 
O Acórdão nº 396/2011 procedeu à apreciação da constitucionalidade das disposições do 
Orçamento de Estado para 2011, que procederam à redução dos vencimentos dos trabalhadores 
do sector público. O Tribunal começou por admitir que estas reduções remuneratórias eram 
“significativas, capazes de gerarem ou acentuarem dificuldades de manutenção de práticas 
vivenciais e de satisfação de compromissos assumidos pelos cidadãos”. No entanto, numa 
complexa conjuntura económica e financeira em que Portugal se encontrava, o Tribunal concluiu 
que “as medidas de redução remuneratória visam a salvaguarda de um interesse público que deve 

                                                 
130 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. 
131 MICKLETHWAIT, John & WOOLDRIDGE, Adrian. A quarta revolução: a corrida global para reinventar o 
Estado; tradução Afonso Celso da Cunha Serra. 1ª ed. São Paulo: Portfolio-Penguim, 2015. pp. 18-30. 
132 BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 2015, p. 459. 
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ser tido por prevalecente – e esta constitui a razão decisiva para rejeitar a alegação de que estamos 
perante uma desproteção da confiança constitucionalmente desconforme”.        

     A despeito das posições doutrinárias e jurisprudenciais expostas acima, apenas as 

circunstâncias do caso concreto irão permitir uma análise racional e pormenorizada dos bens 

confrontados. De toda sorte, em relação à flexibilização da vedação de retrocesso, esta deve 

permanecer de maneira excepcional, isto é, cabe a parte que a alegar a obrigação de suportar 

um ônus de maior carga argumentativa, sobretudo incluindo a demonstração de emprego de 

todos os recursos disponíveis, principalmente no que tange ao direito à saúde133. 

     Nesse cenário, considerando que, atualmente no Brasil, muitos direitos sociais têm sido 

fornecidos por decisões judiciais e levando-se em conta o objeto do trabalho, na parte seguinte 

será visto alguns aspectos acerca da judicialização desses direitos.      

4.5. Judicialização dos direitos sociais 

     Partindo-se da noção de direitos sociais como direitos públicos subjetivos, uma vez que se 

tratam de direitos devidos pelo Estado em face de seus cidadãos (na concepção vertical), esse 

deve garantir o pleno usufruto desses direitos, por meio das formas de financiamento previstas 

na Constituição, além de organizar, de maneira racional, políticas públicas que sejam capazes 

de tutelar os cidadãos em face desses direitos. 

     Durante muito tempo no Brasil, os tribunais entendiam que não era possível adentrar o 

mérito do ato administrativo. Nesse sentido se limitava a declarar a omissão estatal. Num 

segundo momento, principalmente após o advento da Constituição de 1988, o Judiciário passou 

a determinar que os poderes públicos cumprissem com suas obrigações previstas 

constitucionalmente. 

     No entanto, essa prática, muitas vezes se revelou excessiva, principalmente em relação ao 

direito à saúde, pois num cenário em que o Estado não consegue estender os direitos sociais a 

todos134, o Poder Judiciário foi utilizado como instrumento na consecução desses direitos de 

maneira indiscriminada. 

                                                 
133 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. p. 150. 
134 O que não significa dizer “tudo para todos”, uma vez que os princípios da progressividade e da seletividade 
estabelecem limitações a essa afirmação, conforme explicado no capítulo 2. 
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     Diante desse quadro, Braga135 adverte quem é o verdadeiro legitimado a fazer as escolhas 

difíceis: 

Ao demandar perante o Judiciário e de maneira individual um direito social ainda não totalmente 
realizado mediante política pública, se interfere na realização da política pública existente, 
devendo-se sempre ter em mente que o administrador público, além de ter uma visão global da 
concretização desses direitos, deve respeito ao orçamento previamente promulgado e é quem, 
constitucionalmente, é habilitado para fazer as chamadas “escolhas trágicas”, que envolvem 
recursos escassos. 

     Nessa perspectiva, insta salientar que, em sua gênese, considerando a teoria da separação 

dos poderes, o Poder Judiciário não deveria interferir em matéria de manejo de políticas 

públicas, pois se trata de assunto pertencente ao âmbito do Poder Legislativo e Executivo. 

     Considerando essa linha argumentativa, se abordará na sequência, aspectos relativos ao 

ativismo judicial e à judicialização e seus pontos positivos e negativos no tocante à problemática 

em estudo. 

4.6. – Ativismo judicial e judicialização 

     No que tange à origem do ativismo judicial, pode-se afirmar que este conceito teve início 

nos Estados Unidos, segundo Teixeira136, mais especificamente na decisão Lochner v. New 

York137. Nesse caso, a Suprema Corte Norte-Americana, entendeu que o princípio da liberdade 

contratual estaria implícito na noção de devido processo legal. Assim, a Corte declarou 

inconstitucional uma lei do Estado de Nova York, a qual estabelecia 60 horas como limite para 

a jornada de trabalho semanal dos padeiros, dentre as razões alegadas pela Corte, destacou-se a 

ideia de que seria irrazoável, desnecessária e arbitral tal limitação à liberdade individual de 

contratar. A referida decisão também representou o que veio a ser a era Lochner138 (1897-1937), 

                                                 
135 BRAGA, Paulo Vitor Bérgamo. Judicialização da política pública de fornecimento de medicamentos e seus 
aspectos econômicos: análise da jurisprudência do tribunal regional federal da 3ª região. 2014. 323 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p. 51. Disponível em: 
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1119. Acesso em 27/11/2018. 
136 TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão 
política. Revista Direito GV, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 037-057, jan. 2012. ISSN 2317-6172. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/23966/22722>. Acesso em: 27/11/2018. 
137 “Section 110 of the labor law of the State of New York, providing that no employes shall be required or 
permitted towork in bakeries more than sixty hours in a week, or ten hours a day, is not a legitimate exercise of 
the police power of the State,but an unreasonable, unnecessary and arbitrary interference with the right and liberty 
of the individual to contract in relation to labor, and, as such, it is in conflict with, and void under, the Federal 
Constitution.” Lochner v. People of New York, 198 US 45 (1905). TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Op. cit. 
138 Sobre a Era Lochner, Cass Sunstein afirma que: “The received wisdom is that Lochner was wrong because it 
involved ‘judicial activism’: an illegitimate intrusion by the courts into a realm properly reserved to the political 
branches of government. This view has spawned an enormous literature and takes various forms. The basic 
understanding has been endorsed by the Court in many cases taking the lesson of the Lochner period to be the 
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em que as intervenções estatais na área econômica foram por várias vezes, invalidadas pela 

suprema Corte dos EUA, representando assim um dos primeiros casos de flagrante ativismo 

judicial. 

     Prossegue o autor, destacando que foi com Arthur Schlesinger Jr, que o termo judicial 

activism entrou no léxico não apenas jurídico, mas principalmente político e popular. 

Schlesinger cita alguns pontos que denotam certo antagonismo acerca do judicial activism, se 

o fenômeno seria algo positivo ou não, ou seja, ele destaca alguns conflitos internos que o 

ativismo judicial poderia produzir, tais como: juízes não eleitos vs. leis democraticamente 

aprovadas; decisões orientadas politicamente vs. decisões orientadas juridicamente; uso 

criativo do precedente vs. uso estrito do precedente; supremacia da vontade popular vs. direitos 

humanos; política vs. direito. 

      Francisco139 destaca que na segunda era da modernidade ou modernidade líquida, baseando-

se nas obras de Bauman140, a incerteza é o elemento dominante na atualidade, assim, o risco se 

espalha por toda a parte e a insegurança se torna rotina. Nesse sentido, “desenvolver 

instrumentos estatais de governança e medidas normativas capazes de proporcionar estabilidade 

e de abrigar a confiança legítima dos indivíduos em relação às atividades estatais” se torna um 

grande desafio. 

     Nesse cenário, Francisco assevera que o ambiente contemporâneo, na figura do Estado-

Legislador, levou à produção de textos normativos com conceitos cada vez mais abstratos e 

voláteis tendo o intuito de se moldar às evoluções e transformações de uma “sociedade líquida”. 

Com isso, esse panorama ampliou “a margem de atuação para os regulamentos do Poder 

Executivo e para a interpretação construtiva dos profissionais da área jurídica (especialmente 

dos juízes)”. 

     Sobre essa linha argumentativa, Francisco vale-se da expressão de Dworkin141, em que 

apenas um “juiz Hércules” seria capaz de responder a todas complexidades e áreas de 

                                                 
need for judicial deference to legislative enactments”. Cass R. Sustein, Lochner’s Legacy, Columbia Law Review, 
v. 87, n. 5, 1987, p. 874. Apud. TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Op. cit. 
139 FRANCISCO, José Carlos. Busca por alternativas à judicialização e possibilidades. In Arbitragem em geral e 
em Direito Tributário: soluções alternativas de resolução de conflitos. FRANCISCO, José Carlos et al (coord.) 
Belo Horizonte: Del Rey, 2013. pp. 7 – 10. 
140 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de janeiro: Zahar, 1998 e Modernidade líquida. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2001. Apud. FRANCISCO, José Carlos. Op. cit. pp.7-10. 
141 “Eu tive que inventar um juiz mítico, chamado Hércules, com poderes sobre-humanos, a fim de contemplar até 
que ponto de justificação todo o sistema seria. Juízes de verdade podem tentar apenas o que poderíamos chamar 
de uma justificação parcial da lei. Eles podem tentar justificar, sob alguns princípios, as partes do contexto jurídico 
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conhecimento multidisciplinar para julgar uma infinidade de demandas, cada vez mais 

heterogêneas e obscuras. 

     Em relação aos efeitos negativos que o ativismo judicial pode ocasionar, Teixeira analisa as 

ponderações de Kmiec142, fazendo as seguintes considerações:  

     1. Invalidar ou afastar a aplicabilidade de atos oriundos de outros Poderes: acontece 

quando a decisão judicial toma por nulo ato do Legislativo ou do Executivo, mesmo que se trate 

de um ato constitucional. Aqui vale ressaltar a diferença entre judicial activism e judicial 

review, em que neste há um controle de legitimidade constitucional de atos normativos ou com 

força de lei, ao passo que, no judicial activism, a decisão é baseada em argumentos políticos. 

     2. Afastar a aplicação de precedentes: no Common Law, a força do precedente decorre do 

princípio do stare decisis, ou seja, um caso análogo julgado anteriormente, apenas não será 

aplicado a um caso futuro, se não ocorrer identidade entre os elementos que o caracterizam ou 

quando houver inovação jurisprudencial. Sendo assim, o ativismo judicial pode deixar de 

observar os precedentes. 

     3. Atuar como legislador: tendo legitimidade para atuar somente na remoção de normas 

inconstitucionais do ordenamento jurídico, outra prática perigosa é proferir decisões que se 

constituem em verdadeiras criações legislativas, pois ultrapassam a esfera de competência 

jurisdicional, gerando instabilidade institucional e insegurança jurídica. 

     4. Utilização de técnicas hermenêuticas reconhecidas pela doutrina: nesse ponto Teixeira 

pondera que tal prática também poderá ser considerada positiva, pois “a diversidade de técnicas 

interpretativas e decisórias atribui ao julgador uma ampla gama de possibilidades para produzir 

a decisão”. Entretanto, nem sempre o fato de uma situação estar prevista na doutrina, significa 

que também está sendo empregada na jurisprudência. Tal fato pode tornar-se uma prática 

                                                 
que lhes parecem imediatamente relevantes, como, por exemplo, as decisões judiciais anteriores sobre a 
recuperação de vários tipos de danos em acidentes automobilísticos. No entanto, é útil descrever isso como uma 
justificação parcial - como parte do que o próprio Hércules faria – para enfatizar que, de acordo com essa imagem, 
um juiz deve considerar a lei que ele estuda e a estuda como incorporada em um sistema, de modo que é sempre 
relevante para ele expandir sua investigação perguntando se as conclusões que alcança são consistentes com o que 
ele teria descoberto se seu estudo fosse mais amplo”. (tradução livre). In Ronald Dworkin, Natural Law Revisited 
(University of Florida Law Review, v. 34, 1982, p.165). 
142 Keenan D. Kmiec, The Origin and Current Meaning of “Judicial Activism”, California Law Review, v. 92, n. 
5, 2004, pp. 1463 – 1476. Apud. TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Op. cit. 
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nociva, quando não estiver atrelada “à efetividade de direitos fundamentais ou supremacia da 

Constituição”. 

     5. Julgamentos predeterminados a fins específicos: para Teixeira essa é a modalidade mais 

nociva de ativismo judicial, pois atende a uma finalidade específica, mesmo que seja necessária 

uma decisão contra legem ou extra petita.   

     Na conclusão de seu estudo, Teixeira aponta os seguintes fatores como espécies de condutas 

negativas que mais lesam o equilíbrio da ordem constitucional e da estabilidade 

interinstitucional: 1. Atuação como legislador positivo; 2. Ofensa ao princípio da separação dos 

Poderes; 3. Desconsideração por precedentes jurisprudenciais e 4. Decisões judiciais viciadas 

por decisionismo político.  

     Em relação ao aspecto positivo do ativismo judicial, o autor destaca: 1. Decisão que busque 

primordialmente assegurar direitos fundamentais; 2. Decisão orientada à garantia da 

supremacia da Constituição; 3. Decisão fundamentada substancialmente em princípios 

jurídicos, sobretudo em princípios constitucionais; 4. Decisão sustentada por técnicas 

hermenêuticas que não extrapolem a mens legis e não derrogue a mens legislatoris do ato 

normativo em questão. 

     Sem embargo das observações mencionadas, cumpre destacar a importância em se 

diferenciar o termo ativismo judicial de judicialização. Nesse sentido, Barroso143 explica que o 

ativismo judicial consiste numa escolha, de maneira proativa e específica de interpretar a 

Constituição aumentando seu sentido e alcance, ao passo que a judicialização, no contexto 

brasileiro, decorre do modelo constitucional adotado e não de um exercício deliberado de 

vontade política. 

     Nessa perspectiva, Pierdoná144 afirma que realmente existem diferenças entre judicialização 

e ativismo judicial, mas que, em matéria de seguridade social, os juízes têm contribuído para o 

fenômeno da judicialização, sobretudo em razão do ativismo judicial, pois, a excessiva 

                                                 
143 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. p.6. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/251020155550_Debate2Textos.pdf. Acesso em 
13/12/2018. 
144 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O ativismo judicial em matéria de previdência e assistência social e inobservância 
dos princípios constitucionais de seguridade social. In 30 anos da Seguridade Social – Avanços e Retrocessos. 
/ANFIP/ Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social – Brasília: ANFIP, 2018. pp. 131 – 144. 
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judicialização advém de um exercício deliberado de vontade política por parte dos membros do 

Poder Judiciário.  

     Dando continuidade em sua análise, a autora destaca que, a pretexto de fazer justiça social, 

os juízes acabam concedendo prestações que não estão previstas em lei e também flexibilizando 

critérios legais sem a observância dos princípios de seguridade social. Como exemplo desse 

fato, Pierdoná145 cita a decisão proferida pelo STJ, no Recurso Especial n°1.720.805 - RJ que 

determinou a extensão do adicional de 25% da aposentadoria por invalidez a todas as 

aposentadorias.  

     Analisadas as partes positivas e negativas do ativismo judicial pelos autores citados, 

importante reconhecer que as decisões judiciais ativistas em excesso, não se constituem em 

meio adequados à concessão de direito sociais, sobretudo no que diz respeito à concretização 

da universalidade do direito à saúde, objeto do presente estudo, uma vez que deve ser 

implementado por políticas públicas oriundas do Poder Legislativo, que também deve observar 

o sistema de comandos constitucionais. Dando prosseguimento ao trabalho, no próximo 

capítulo, será analisado o fenômeno do ativismo judicial em relação aos direitos sociais, com 

especial atenção à saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 Idem, Ibidem. pp 140 – 141. 
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5.  JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: ASPECTOS E SOLUÇÕES 

5.1. Judicialização da saúde na Jurisprudência Brasileira 

     Neste ponto é importante destacar dois momentos: o primeiro antes da Constituição de 1988, 

em que os direitos sociais eram vistos, primordialmente, como normas programáticas, com 

poder apenas para sugerir, recomendar, alvitrar, ou seja, estavam despojadas de um caráter de 

concretude; num segundo momento, já com a atual Constituição, a judicialização de direitos 

sociais ganhou força, agora não mais com decisões que meramente recomendassem ao Poder 

Público, e sim verdadeiros mandamentos à Administração Pública para que faça, entregue ou 

forneça alguma prestação, serviço ou objeto com o fito de garantir os diretos sociais em sua 

plenitude.   

     Assim, em matéria de saúde, a judicialização inicialmente cresceu no tocante ao 

fornecimento de medicamentos para pacientes portadores do vírus HIV, em meados na década 

de 1990. Desse período até a atualidade, a judicialização aumentou de maneira vultuosa de 

forma a comprometer o orçamento público e as políticas públicas de saúde, pois esse direito, 

em grande parte, passou a ficar restrito apenas àqueles que a poderiam pleitear ao Poder 

Judiciário. 

     Com base no art. 196 da CRFB, o qual prevê acesso universal à saúde para todos146, o Poder 

Judiciário teve muito trabalho em julgar inúmeras demandas sobre esse assunto. 

     Nessa perspectiva, dentre as causas que contribuíram para o aumento da judicialização da 

saúde, podem ser destacadas: a introdução de novas tecnologias; o aumento da expectativa de 

vida; a terceirização do custo da saúde a um terceiro e a falta de informação adequada acerca 

de como se prevenir e evitar doenças. 

     A introdução de novas tecnologias em matéria de saúde representa um custo maior ao 

cidadão, que acaba utilizando-se da via judicial para poder usufruir do 

tratamento/medicamento. Nesse sentido, Rendo147 destaca que “a decisão da introdução e 

                                                 
146 Sobre esse tipo de interpretação limitada do caput do art. 196 da CRFB, Zélia Luiza Pierdoná,  apresentando a 
obra de Davi Antônio Costa Gouvêia Moreira, destaca se tratar apenas de “comer a cereja do bolo”, pois a 
Constituição não deve ser interpretada em “tiras” e sim sob um aspecto sistemático que leva em conta os demais 
dispositivos, sobretudo no que tange a forma de seu custeio. In MOREIRA, Davi Antônio Costa Gouvêia. Op. cit. 
p. 2. 
147 RENDO, Inês. Introdução e difusão de novas tecnologias: impacto do financiamento e do estatuto jurídico 
hospitalar. 2009. 135 f. Dissertação (Mestrado de Gestão em Saúde) - Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2009. 
p. 15. Disponível em: https://run.unl.pt/handle/10362/4358. Acesso em 16/12/2018. 
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adopção de novas tecnologias poder-se-á apresentar como um paradoxo para os decisores em 

saúde, que se vêem confrontados com a necessidade de conter os custos e com a 

indispensabilidade de inovar”.  

     O aumento de expectativa de vida é outro fator que aumenta os custos relativos à saúde e 

acaba contribuindo em uma maior judicialização. Corroborando esse entendimento, Miranda et 

al148 destacam que: 

 Entre os idosos, embora existam aqueles que são saudáveis, muitos outros apresentam alguma 

doença crônica e/ou deficiência, observando-se um aumento das demandas por atenção à saúde, 

que por suas necessidades torna-se mais custosa e especializada. A população idosa precisa de 

cuidados específicos, muitos deles especializados e direcionados às peculiaridades advindas com 

o processo do envelhecimento, sem segregá-los da sociedade. 

     A terceirização do custo da saúde em relação a um terceiro, que pode ser o plano de saúde 

ou o Estado, por meio do SUS, acaba ampliando as demandas no tocante a esse direito, tendo 

em vista que o ônus da medida recairá em outra pessoa ou entidade.  

     Outro aspecto interessante diz respeito à falta de informação adequada acerca de como se 

prevenir e evitar doenças. Que pode evitar, ou até mesmo contribuir para que o indivíduo fique 

doente, pois de um lado, pode significar que uma pessoa melhor informada, tome os cuidados 

necessários para não ficar doente; ao passo que, de outro foco, o indivíduo relaxe e não se cuide, 

haja vista que, na eventualidade de adoecer, existirá um tratamento que poderá curá-lo. 

     Então, não se tratou apenas de um embate entre o direito à vida e a separação dos poderes, 

ou até mesmo de uma contingência da reserva do possível ou de princípios orçamentários, o 

dilema aqui é muito mais dramático, conforme adverte Barroso149, pois na verdade, consiste em 

decidir “o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros” isto é, 

                                                 
148 MIRANDA, Gabriella Morais Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, Ana Lucia Andrade da. 
O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. Rev. bras. geriatr. 
gerontol.,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 3, p. 507-519,  Junho  2016 . p. 515.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232016000300507&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 16/12/2018. 
149 “Aqui se chega ao ponto crucial do debate. Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que se está 
diante de uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o direito à vida e à saúde e, de outro, 
a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. A realidade, contudo, é mais 
dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus 
o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão.” 
In  BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento 
Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/38245.  Acesso em 12/12/2018.  
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como referido, apenas os que possuem condições de acesso ao Poder Judiciário podem ter seu 

direito satisfeito. 

     Todas essas ações fizeram com que houvesse muita preocupação no âmbito do Poder 

Judiciário. Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, na época presidente do STF, com base 

nos arts. 13, XVII e 363, III do Regimento Interno, convocou Audiência Pública150 acerca da 

saúde para ouvir especialistas e relacionar o que poderia ser feito para solucionar o problema. 

     Na ocasião, os seguintes assuntos foram debatidos151: a) ilícitos e fraudes no SUS; b) a 

obrigatoriedade de fornecimento estatal de remédios que não foram objeto de licitação e não 

estão previstos em listas oficiais; c) o dever de o Estado fornecer medicamentos experimentais 

não registrados na ANVISA ou desaconselhado pelos protocolos clínicos do SUS; d) a 

responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde; e) a obrigação estatal  de fornecer 

prestação de saúde não englobada nas políticas públicas existentes; f) a obrigatoriedade de o 

Estado fornecer remédios e tratamentos prescritos por médicos externos ao SUS ou sem anterior 

formalização do pedido na esfera administrativa. 

     Muitos dos aspectos discutidos nessa audiência acabaram por influenciar o julgamento de 

outras demandas, como a STA-AgR n° 175152, apensada à STA-AgR n° 178 pela natureza das 

matérias discutidas. Esses pedidos de suspensão de tutela, se deram no acórdão da 1ª Turma do 

TRF da 5ª Região (Apelação Cível n° 408.729/CE), como antecipação de tutela, de 

fornecimento do medicamento Zavesca (miglustat) à Clarice Abreu de Castro Neves em face 

da União, Estado do Ceará e Município de Fortaleza. 

     Sobre essa decisão, é importante destacar as discussões relativas à efetividade do direito à 

saúde sobre o mínimo existencial e a proibição de retrocesso, pois ficou claro, que assim como 

outros direitos fundamentais, deve-se evitar o excesso, no que tange à interferência ilegítima, 

bem como a vedação de proteção deficitária. 

                                                 
150 “A Audiência Pública, convocada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 
Mendes, ouviu 50 especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 
magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de saúde, nos dias 27, 
28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 2009”. In Audiência Pública STF n. 4. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude. Acesso em 12/12/2018.  
151 Audiência Pública STF n° 4. Fala dos Especialistas. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Cronograma. 
Acesso em: 12/12/2018. 
152 STF. STA 175-AgR. Relator Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 30/4/2010. 
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     Em relação à dimensão individual do direito à saúde, o Ministro relator Gilmar Mendes 

afirmou tratar-se de direito público subjetivo capaz de gerar obrigações estatais. Nesse intuito, 

citando o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 271.286/RS153, firmou entendimento 

de que o direito à saúde consiste num direito fundamental, que assiste a todas as pessoas, e é 

uma consequência indissociável do direito à vida. Porém, ele ressalvou que não deve ser viável 

a concessão individual de prestação de saúde, se provocar prejuízo ao funcionamento do 

SUS154. 

     Nessa perspectiva, há importantes discussões no âmbito do STF, como o RE 566.471155, em 

que houve reconhecimento da repercussão geral da matéria relativa ao fornecimento de 

medicamento de alto custo pelo Estado e o RE 657.718156 que cuidou desse fornecimento em 

relação à medicamentos não previstos na ANVISA.  

     Vale ainda mencionar a Proposta de Súmula Vinculante n°4157, de autoria da Defensoria 

Pública da União. Essa Proposta tem por escopo assentar entendimento da responsabilidade 

solidária dos entes federativos em matéria de saúde. Além de fixar a eventualidade de bloqueio 

de valores públicos para o fornecimento de medicamento ou tratamento a pessoas carentes. 

     Outro importante passo dado pelo Poder Judiciário, como forma de diminuir a judicialização 

em matéria de saúde, partiu do CNJ, por meio de resoluções, as quais é interessante destacar as 

de número 31, 36, 43 e 107. 

     A Recomendação n° 31158, de 30 de março de 2010, visou subsidiar os magistrados e demais 

envolvidos, com medidas que assegurassem maior eficiência no deslinde de demandas 

envolvendo assistência farmacêutica. Entre as razões apontadas pelo CNJ, destacaram-se: a) 

solicitações da Administração Pública para que seja ouvida primeiramente nas causas em 

matéria de saúde urgentes; b) ausência de informações clínicas aos magistrados acerca das 

                                                 
153 STF, RE 271.286 – AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma. DJ 24/11/2000. 
154 STF. STA 175-AgR. Relator Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 30/4/2010. 
155 STF. RE 566.471. Relator Min. Marco Aurélio. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numero
Processo=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6#. Acesso em: 12/12/2018. 
156 STF. RE 657.718. Relator Min. Marco Aurélio. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4143144. Acesso em 12/12/2018. 
157 Proposta de Súmula Vinculante n° 4. Disponível em: 
http://www.dpu.def.br/images/stories/foto_noticias/2015/PSV_4_solidariedade.compressed.pdf. Acesso em 
12/12/2018. 
158 CNJ. Recomendação n° 31, de 30 de março de 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=877. Acesso em 12/12/2018.  
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enfermidades e respectivos insumos farmacológicos e c) grande número de ações ligadas à 

temática da saúde.  

     Com base nas considerações formuladas, o CNJ recomendou medidas tais como: adição de 

legislação referente a direito sanitário nas provas de ingresso na magistratura e celebração de 

convênios para que haja apoio técnico de profissionais na área médica e farmacêutica.      

     A Recomendação n° 36159, de 12 de julho de 2011, tratou de demandas envolvendo saúde 

suplementar. Ela reforçou a inevitabilidade de se oficiar a ANVISA, além de que fossem 

incluídos representantes das empresas operadoras de planos de saúde nos Conselhos Estaduais 

de saúde. 

     A Recomendação n° 43160, de 20 de agosto de 2013, determinou que os tribunais do país 

criem varas especializadas para cuidar do direito à saúde pública, bem como priorizem os 

processos relativos à saúde suplementar. 

     A Recomendação n° 107161, de 06 de abril de 2010, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário 

para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. Em seu art. 1º, dentre as 

atribuições do Fórum, está prevista a elaboração de estudos e proposição de medidas concretas 

e normativas para o melhoramento dos procedimentos e o auxílio a efetividade processual. 

     Além disso, foi criado um sistema eletrônico de acompanhamento pelo CNJ de ações 

judiciais relacionadas à assistência à saúde. Adicionalmente, foi mencionado a possibilidade de 

celebração de cooperação técnica entre tribunais e demais atores, com a finalidade de assegurar 

o cumprimento de obrigações constitucionais e legais no que tange à essa seara. 

     Prosseguindo nas ações realizadas pelo CNJ, também tiveram grande relevância as Jornadas 

de Saúde do CNJ. A primeira162 ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2014, e foi responsável 

                                                 
159 CNJ. Recomendação n° 36, de 12 de julho de 2011. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=847. Acesso em 12/12/2018.  
160 CNJ. Recomendação n° 43, de 20 de agosto de 2013. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=1823. Acesso em 12/12/2018.  
161 CNJ. Recomendação n°. 107, de 06 de abril de 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=173. Acesso em 12/12/2018. 
162  CNJ. I Jornada de Direito da Saúde. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-
saude/i-jornada-de-direito-da-saude. Acesso em 12/12/2018. 
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pela edição de 45 enunciados; a segunda163 se deu em 18 e 19 de maio de 2015, e estabeleceu 

mais 23 enunciados, ambas as jornadas foram realizadas na cidade de São Paulo. 

     Assim sendo, cumpre frisar que as ações do CNJ consistiram num trabalho muito importante 

no intuito de embasar e uniformizar o entendimento do Poder Judiciário acerca das demandas 

relacionadas ao direito à saúde.  

     No entanto, ainda se observam algumas distorções ou sobressaltos nesse caminho, como a 

Lei n° 13.269/2016, que autorizou o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna, também conhecida popularmente como “pílula do 

câncer”. 

     O caso chama atenção pois não se trata de um medicamento, não possui registro na 

ANVISA, não foi testada em animais e não houve pesquisa clínica suficiente que autorizasse 

seu uso em seres humanos. Além disso não há certeza sobre sua eficácia ou conhecimento sobre 

sua toxicidade nem parecer médico ou estudo científico que assegure o uso da substância como 

uma cura ou benefício contra o câncer. 

     A despeito de todas essas incertezas sobre a fosfoetanolamina, a Universidade de São Paulo 

(USP) recebeu aproximadamente 13 mil medidas liminares, entre junho de 2015 e fevereiro de 

2016, obrigando a entrega dessa substância a pacientes com câncer164.  

     Na sequência, se fará uma análise sobre as principais soluções apontadas por especialistas 

na área, que podem contribuir para a adoção de alguns parâmetros no que diz respeito à 

judicialização excessiva sobre essa temática. 

5.2. Parâmetros para a judicialização da saúde: algumas possíveis soluções 

     O propósito desta parte do trabalho visa fornecer alguns possíveis caminhos no deslinde da 

judicialização excessiva do direito à saúde. Será observado que grande parte deles já está 

previsto nos enunciados do CNJ, alguns possuem a modificação de detalhes e outros vão mais 

além. Entretanto, o que realmente importa é propor soluções. 

                                                 
163 CNJ. II Jornada de Direito da Saúde. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/133-ii-
jornada-de-direito-a-saude. Acesso em 12/12/2018. 
164 DOS SANTOS, Márcia Walquíria Batista et al. O caso da fosfoetanolamina sintética. Judicialização com risco 
à saúde. In BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, Clarice Seixas (Org.) Judicialização da Saúde: A visão do 
Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 140. 
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     Nesse sentido, Bucci165 adverte que o grande problema acerca da judicialização da saúde se 

encontra na emissão indiscriminada e sem critérios de liminares: 

O problema mais agudo da judicialização da saúde é a concessão exagerada de medidas 
liminares, cautelares e antecipações de tutela. Esse é o aspecto central a ser enfrentado por uma 
estratégia de redução da judicialização da saúde. O volume de ações é consequência dessa 
prática, na medida em que o deferimento sistemático das antecipações de tutela faz do Judiciário 
o caminho mais curto para a obtenção do medicamento, com baixíssimo índice de recusa, a 
despeito da possível ilegitimidade dos pedidos, em muitos casos. 

     Como motivos para o uso de medidas liminares, Bucci166 aponta como possíveis causas para 

esse fenômeno as seguintes hipóteses: 1ª hipótese: o juiz ou juíza defere a liminar, não 

considerando a exigibilidade jurídica da Política Nacional de Assistência Farmacêutica; 2ª 

hipótese: uma vez concedida a liminar, o juiz ou juíza não examina a matéria de fato; 3ª 

hipótese: o juiz ou juíza decide em função do que percebe como descuido no atendimento aos 

usuários dos serviços de saúde; 

     Em relação às possíveis soluções, a autora167 elogia os enunciados do CNJ como uma 

importante contribuição do Poder Judiciário para o enfrentamento da judicialização excessiva 

da saúde, mas faz uma advertência e considera que esse material deveria ser utilizado de 

maneira mais cuidadosa pelos gestores públicos, num trabalho conjunto dos sistemas de justiça 

e saúde, visando buscar a institucionalização consistente numa regra jurídica que fosse 

compreensível pelo SUS. 

     Bucci168 destaca ainda o uso de mecanismos consensuais como forma de solucionar a 

judicialização exagerada do direito à saúde e aponta os seguintes comandos: 1) no âmbito do 

Poder Judiciário – reverter o automatismo da concessão de liminares, considerando os 

elementos de fato de cada caso; 2) âmbito do Poder Executivo: rever a apresentação das 

políticas de assistência terapêutica, melhorando sua inteligibilidade; 3) âmbito conjunto dos 

poderes Executivo e Legislativo – aprimorar a juridicidade das políticas, explicitando as 

responsabilidades respectivas; 4) âmbito conjunto dos poderes Executivo e Legislativo – 

disciplinar protocolos de atendimento aos usuários do sistema de saúde; 5) âmbito conjunto 

dos poderes Executivo e Judiciário – disseminar as listas e seu caráter vinculante aos juízes. 

                                                 
165 BUCCI, Maria Paula Dallari. Contribuição para a redução da judicialização da saúde. Uma estratégia jurídico-
institucional baseada na abordagem de Direito e Políticas Públicas. In BUCCI, Maria Paula Dallari; DUARTE, 
Clarice Seixas (Org.) Judicialização da Saúde: A visão do Poder Executivo. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 65. 
166 Idem, Ibidem. pp. 66 – 72. 
167 Idem, Ibidem. p. 75. 
168 Idem, Ibidem. pp. 81 – 85. 
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     Marmelstein, Juiz Federal que muitas vezes teve que decidir sobre ações judiciais pleiteando 

provimentos atinentes à temática do direito à saúde, destaca algumas patologias e aponta 

possíveis soluções para a superação do problema169: 

1) Prioridade de atendimento para quem tem ordem judicial favorável 

     O autor afirma que durante um plantão judicial, ligou para um coordenador de leitos de UTIs 

e perguntou como estava a situação da fila de espera. O coordenador respondeu que na “fila dos 

pacientes sem liminar” havia dezesseis pacientes, e que somente seriam atendidos depois dos 

oito pacientes com liminares, ou seja, o fator “com liminar”/ “sem liminar” passou a ser um 

critério de classificação de prioridades170. 

     Segundo o autor, o critério acima chega a se sobrepor àqueles que apresentam situação de 

saúde mais grave. Diante desse quadro, Marmelstein adverte que em face de um problema 

estrutural como a falta de leitos em UTIs, a solução também deve ser resolvida de maneira 

estrutural, e a ordem de prioridade correta deveria privilegiar os pacientes em situação de saúde 

mais grave. 

2) Prescrições médicas (de médicos públicos) que ignoram o Protocolo Oficial do SUS 

     Num primeiro momento, o autor questiona acerca de um possível equilíbrio entre a liberdade 

de prescrição do médico e o dever de funcionários públicos de seguirem os regulamentos 

administrativos. 

     Tal questionamento se deve à constatação de Marmelstein, de que diversos médicos do SUS 

prescrevem medicamentos que não constam em listas oficiais e até mesmo, não foram 

aprovados pela ANVISA. Ele alerta que ao longo de audiências feitas com médicos, muitos 

demonstraram desconhecer os protocolos aprovados pelo CONITEC ou outras regras do 

Ministério da Saúde.  

     Então, o autor adverte que as decisões médicas e as judiciais não devem se basear em 

voluntarismos, pois se o médico não leva em consideração o protocolo oficial, o juiz também 

não levará, e isso poderá colapsar o sistema futuramente. 

 

                                                 
169 MARMELSTEIN, George. O direito fora da caixa. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. pp. 235 – 243. 
170 MARMELSTEIN, George. Op. cit. p. 236. 
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3) Entrega de Medicamentos Diretamente ao Paciente 

     Marmelstein afirma que, na prática, o poder público fornece medicamentos de alto custo 

diretamente ao paciente. Na opinião do autor, a concessão judicial de direito a um tratamento 

não dá ao paciente o direito de propriedade sobre os insumos que vêm com ele. Assim, o 

paciente teria direito ao medicamento na forma prescrita pelo médico, entretanto, o 

medicamento é de propriedade do sistema de saúde e será ministrado enquanto, e tão somente, 

tiver utilidade para o tratamento. 

4) Crença de que o Estado tem o dever de prestar o melhor tratamento possível e imaginável, 

sem levar em conta seu custo-efetividade 

     Para o autor, os direitos sociais possuem natureza progressiva, ou seja, deve ser considerado 

o fator econômico e seu custo de implementação. Esse fator entra na equação sob o nome de 

“custo-efetividade”, a qual consiste numa metodologia de avaliação que compara tecnologias 

médicas considerando também seus efeitos clínicos e seus custos.  

     Nesse sentido, existem critérios objetivos para medir o “custo-efetividade”, a análise deve 

ser feita pelo CONITEC quando decide ou não incorporar uma tecnologia ao SUS. Para 

Marmelstein, o simples fato de um tratamento ser mais eficaz não quer dizer que deva ser 

fornecido pelo SUS, é preciso avaliar seu “custo-efetividade” com outras tecnologias, pois é 

necessário refletir se cabe ao poder público, em qualquer situação, fornecer um tratamento de 

ponta a seus pacientes, principalmente quando o mesmo não pode ser universalizado, uma vez 

que, tão grave quanto negar um tratamento de ponta a todos os pacientes, seria conceder o 

direito somente a alguns que possuem a capacidade de obter uma ordem judicial favorável. 

5) Falta de preocupação com soluções estruturais, sistemáticas, igualitárias e universalizáveis 

     O autor afirma que esse tipo de problema deveria ser pensado de forma estrutural e as 

seguintes perguntas deveriam ser respondidas antes da concessão de liminar concedendo 

medicamento não previsto em lista oficial: a) por que a medicação ainda não foi aprovada pela 

ANVISA? Qual o prazo previsto para a aprovação; b) por que o CONITEC não a incorporou 

como uma droga a ser fornecida? Já foram iniciados estudos a respeito? c) quais são os 

tratamentos oferecidos pelo SUS para aquela doença? os tratamentos oferecidos são 

inadequados? O tratamento novo tem custo-efetividade? 
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     Nesse aspecto, para Marmelstein, os médicos não esperam a conclusão dos processos, e os 

juízes, baseados na prescrição dos médicos, acabam concedendo liminares automaticamente 

como se os órgãos responsáveis fossem elementos figurativos. Além do mais, nessa bizarra 

sistemática, se um juiz deixa de conceder uma liminar estaria violando a igualdade, uma vez 

que a exceção passa a ser regra geral: 

Para um juiz é muito difícil mudar esse quadro. Primeiro, porque lhe falta conhecimento 
especializado. Segundo, porque a profissão médica possui um enorme prestígio e, portanto, o 
juiz tende a seguir a opinião do médico. Terceiro, porque seus pares estão concedendo liminares 
para casos semelhantes e, portanto, seria uma injustiça privar o demandante do mesmo direito. 
Quarto, porque o processo de concessão entrou numa linha de produção automatizada que não 
requer muito esforço de raciocínio. Quinto, porque a negação do direito provavelmente vai ser 
reformada pelo tribunal. Assim, a solução mais cômoda é a concessão da liminar171. 

     Para Pierdoná172, grande parte da gênese do problema reside no fato de a CRFB ser 

interpretadas em preceitos isolados173, especialmente a primeira parte do art.196 “saúde é 

direito de todos e dever do Estado”, pois sequer todo o preceito do mencionado dispositivo é 

observado. Ela também destaca que o princípio da seletividade é um limitador da universalidade 

previsto na CRFB174: 

As decisões judiciais que concedem medicamentos, por estarem baseadas, em sua maioria, em 
“tiras” constitucionais, partem do pressuposto que todos têm direito a tudo, em matéria de saúde, 
desconsiderando o princípio da seletividade, previsto no art. 194, parágrafo único, III, da 
Constituição. O citado princípio constitui um limitador provisório daquele previsto no inciso I 
do mesmo dispositivo constitucional, o qual prevê a universalidade da cobertura e do 
atendimento. 

     Prosseguindo em sua análise, Pierdoná assevera que somente por políticas sociais e 

econômicas é possível garantir o acesso universal e igualitário previsto no art. 196 da CRFB. 

Além disso, a autora ressalta a importância de se discutir as ações judiciais, em matéria de 

saúde, no âmbito coletivo e não individual, pois tal fato acaba agravando ainda mais a 

desigualdade social175: 

                                                 
171 MARMELSTEIN, George. O direito fora da caixa. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 242. 
172 In MOREIRA, Davi Antônio Costa Gouvêia. Op. cit. pp. 1 – 5. 
173 “Importante ressaltar que a seleção deve ser feita pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, cada um dentro 
de sua área respectiva. E, se a seleção feita por eles atender os preceitos constitucionais, deve ser respeitada pelo 
Poder Judiciário, o qual somente poderá afastar se a escolha for inconstitucional. Em relação a isso, observa-se 
que, muitas vezes, o Poder Judiciário tem feito outras seleções, substituindo, indevidamente, os demais poderes. 
A escolha feita pelo Poder Judiciário tem se utilizado de preceitos isolados da Constituição e não de uma análise 
sistemática dos preceitos constitucionais relacionados à seguridade social.” In PIERDONÁ, Zélia Luiza. O 
ativismo judicial em matéria de previdência e assistência social e inobservância dos princípios constitucionais de 
seguridade social. In 30 anos da Seguridade Social – Avanços e Retrocessos. /ANFIP/ Fundação ANFIP de 
Estudos Tributários e da Seguridade Social – Brasília: ANFIP, 2018. p. 134. 
174 Ibidem. p.2. 
175 Ibidem. p.3. 
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As decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas em ações individuais, ao contrário de 
garantir o acesso igualitário, aumentam as desigualdades. Em razão disso, pode-se sustentar que, 
além de violarem princípios de seguridade social mencionados acima, violam preceitos 
específicos dirigidos à saúde. 

     Outro aspecto importante mencionado por Pierdoná, diz respeito à noção de gratuidade do 

direito à saúde previsto na CRFB. Segundo a autora, ofertar provimentos de saúde a todos 

gratuitamente, sem levar em consideração a condição econômica de cada um, acaba por 

aumentar as desigualdades, nesse ponto, ela destaca que poderia haver uma espécie de 

contribuição pelo serviço176: 

O fato de a Constituição estabelecer que é “dever do Estado” não é motivo para se interpretar 
que deva ser gratuito a todos. Isso porque, o inciso V do parágrafo único do art. 194 da 
Constituição prevê o princípio da equidade na forma de participação do custeio da seguridade 
social, a qual, repita-se, inclui também a saúde. Dar acesso gratuito a todos, independente da 
situação econômica do beneficiário, significa manter as desigualdades sociais existentes na 
sociedade brasileira. O fato de todos financiarem a seguridade social, nos termos do art. 195 e, 
em relação à saúde, também do art. 198, ambos da Constituição, não significa que todos devem 
ter acesso sem qualquer contrapartida direta. Para dar efetividade ao citado princípio, talvez fosse 
mais adequado que as pessoas contribuíssem com parte dos custos das ações a elas destinadas. 
Seria uma espécie de “copago”, como existe na Espanha, especialmente em relação a 
medicamentos. 

     Em seu estudo sobre direito à saúde e acesso a medicamentos, Moreira177 estabelece alguns 

parâmetros interessantes capazes de melhorar a formulação e articulação de políticas públicas 

atinentes à matéria: 

1) A verificação da possibilidade de universalização aos hipossuficientes da prestação 

judicialmente pleiteada 

     Em face da análise de um pedido, feito numa ação individual, deve-se verificar a 

possibilidade de que a medida de saúde pleiteada seja universalizada a todos os hipossuficientes 

que necessitem. Caso negativo, não deve ser concedida, pois estaria privilegiando somente os 

pacientes que tem acesso ao Poder Judiciário de maneira efetiva. 

2) A verificação da existência de política pública de assistência farmacêutica e a priorização 

de medicamentos constantes das listas oficiais 

     Tal assertiva se justifica, com o fito de se evitar que o atendimento de demandas que 

ultrapassam a regulamentação prevista nos programas oficiais do governo, que muitas das 

vezes, não contem uma adequada análise de custos, riscos e benefícios, possa comprometer o 

                                                 
176 Ibidem. p.4. 
177 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. pp. 186 – 203. 
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uso de recursos públicos para a concessão de provimentos questionáveis a alguns, em prejuízo 

de outros num aspecto coletivo. 

3) A excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não disponíveis no mercado 

farmacêutico brasileiro 

     A pessoa que pretende obter determinado tipo de medicamento do Estado não disponível no 

mercado nacional, deve comprovar ter seguido todos os protocolos clínicos e as diretrizes 

terapêuticas acerca do tratamento da doença do qual é vítima e não ter conseguido um resultado 

eficiente. 

4) A priorização do fornecimento de medicamentos genéricos 

     Essa medida reflete uma das diretrizes da Portaria n° 3.916, de 30 de outubro de 1998, a qual 

estabelece a Política Nacional de Medicamentos. 

5) A impossibilidade de fornecimento de medicamentos não homologados pela ANVISA 

     Para o autor, não seria legítimo esperar que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos 

ou outros provimentos de saúde, que ainda não tiveram comprovação científica de sua eficácia, 

ou sequer tenham um consenso mínimo da comunidade médica nacional acerca de seus 

benefícios. 

6) Os limites inerentes às ações judiciais individuais em matéria de controle de políticas 

públicas de dispensação de medicamentos 

     Nessa parte, Moreira destaca a importância de se priorizar provimentos em relação ao direito 

à saúde de forma coletiva e não individual. O fundamento utilizado pelo autor consiste na 

circunstância de a tutela coletiva do acesso a medicamentos ter “a aptidão em funcionar como 

um locus privilegiado para a discussão dos aspectos orçamentários e de verificação da potencial 

universalização aos hipossuficientes”178. 

     Moreira destaca como caso prático179, a Apelação Cível no âmbito do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região180, que foi interposta contra sentença de primeiro grau que havia julgado 

improcedente Ação Civil Pública em que o pedido foi a condenação da administração pública 

                                                 
178 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. p. 233. 
179 MOREIRA, Davi Antônio Gouvêa Costa. Op. cit. p. 234. 
180 TRF-5 – AC: 5193520124058000, Relator Des. Federal Marcelo Navarro, DJE: 03/10/2013. 
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municipal de Murici/AL na obrigação de efetuar reformas em postos de saúde e unidade mista 

hospitalar. Dentre os argumentos utilizados no acórdão para a manutenção da decisão, teve 

destaque o de que não é possível o atendimento de situações individuais em prejuízo de outras 

pessoas em situação equivalente. 

      Não obstante todas as considerações dos autores mencionados, com as quais concorda-se e 

acredita-se terem um papel fundamental na redução da judicialização excessiva da saúde, é 

necessário destacar que as medidas tomadas pelo CNJ tem grande valor, principalmente os 68 

enunciados emitidos pelo referido conselho nas duas Jornadas de Direito à Saúde ocorridas em 

2014 e 2015, que passaram a servir como excelentes parâmetros, em que os juízes podem 

orientar suas decisões. 

      Entretanto, considera-se que medidas tendentes a tornar esses 68 enunciados vinculantes e 

de observância obrigatória aos membros do Poder Judiciário e demais atores envolvidos nessa 

temática, poderiam ser mais contundentes e eficazes. 

     Dentre as possibilidades que se pode destacar e sugerir evidenciam-se: a possibilidade de 

conciliação; o copagamento; a focalização da saúde para os hipossuficientes; uma menor 

tributação dos medicamentos; uma possível quebra de patentes e o financiamento 

colaborativo/solidário. 

    Os conflitos atinentes ao acesso da população, tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada, podem ser solucionados por meio de soluções extrajudiciais, como a conciliação e a 

mediação. Nesse aspecto, importante destacar o papel dos NATs (núcleos de apoio técnico do 

Judiciário), oriundos de uma iniciativa bem-sucedida do CNJ no Rio de Janeiro. Entretanto, 

essa solução abarca apenas os conflitos já existentes, nesse ponto, seria interessante trabalhar 

na fase anterior ao conflito, como forma de se evitá-lo. 

     Nessa perspectiva, o Ministro do STJ, Luis Felipe Salomão181 destaca a experiência de 

outros países, como Uruguai e França, que desenvolveram um sistema de ombudsman médico, 

em que o próprio setor se autorregula, por meio de mecanismos com credibilidade em 

solucionar problemas e evitar litígios. 

                                                 
181 In: Judicialização da saúde pode ser resolvida pela conciliação, diz ministro Salomão. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2018-ago-18/conciliacao-ajuda-resolver-judicializacao-saude-salomao. Acesso em 
16/12/2018. 
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     O Ministro Salomão também menciona a mediação on-line, por meio de câmaras de 

mediação, como forma de solução de litígios que poderiam ser acionadas mediante cláusulas 

previstas em contratos182. 

     O copagamento consiste na ideia de o próprio usuário contribuir com parte do custo do 

medicamento ou tratamento, a proposta é no sentido de o paciente contribuir de acordo com 

seus rendimentos, o que poderia ser feito com a análise da declaração do Imposto de Renda ou 

outro meio idôneo. 

     Para Andreazzi et al183, a existência de copagamento consiste numa característica dos 

sistemas de saúde baseados no mercado de seguros privados de saúde, mas também pode ser 

operado em sistemas de saúde que se fundam em universalidade de direitos, visando algum 

insumo ou serviço, sobretudo medicamentos. Ugá184 faz a ressalva de que, nas décadas de 1980 

e 1990. O Banco Mundial fazia recomendações específicas na implantação de copagamentos 

na área da saúde dos países em desenvolvimento, como forma de controlar a demanda e 

aprimorar a eficiência dos sistemas de saúde. 

     Em relação à focalização da saúde para hipossuficientes, importante destacar que na via 

administrativa, isto é, perante o SUS, não é possível negar o atendimento ao cidadão alegando 

este não ser uma pessoa carente, contudo, na via judicial, essa situação pode ser modificada. 

     No processo judicial, geralmente são postulados tecnologias, produtos e medicamentos que 

não são fornecidos voluntariamente pelo SUS. Nessa perspectiva, pode-se exigir a condição de 

hipossuficiência financeira como requisito para que o pedido seja julgado procedente, nesse 

sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região185. 

                                                 
182 Idem. 
183 ANDREAZZI, Maria de Fatima Siliansky de et al . Copagamentos no Sistema Público Brasileiro: anomalia ou 
tendência?. Serviço Social e Sociedade.  São Paulo ,  n. 105, p. 89-109,  Mar.  2011 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282011000100006&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 16/12/2018. 
184 UGÁ, M. A. D. Propostas de reforma do setor saúde nos marcos do ajuste macroeconômico. 1997. 258 p. Tese 
(Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997. 
185 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO E 
NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. 1) União, Estados e 
Municípios são responsáveis solidários pelo fornecimento de prestações relacionadas à saúde. 2) Faz jus ao 
fornecimento de medicamento o paciente que comprova a necessidade e a adequação de uso através da prova 
pericial. 3) A princípio, a hipossuficiência financeira do paciente não é requisito para a concessão ou não de 
prestação de saúde. Entretanto, o autor não pode ser considerado hipossuficiente para fins de prestação de 
medicamentos, face ao seu amplo patrimônio e ao baixo custo do medicamento requerido. 4) Afastada a 
condenação em litigância de má-fé e de restituição dos valores em face da revogação da liminar. 5) Honorários 
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     No tocante à tributação de medicamentos, Nick Bosanquet186, professor de políticas de saúde 

no Imperial College, em Londres, afirma em seu estudo, que o Brasil é o país que possui a maior 

tributação sobre os medicamentos vendidos nas farmácias sob prescrição, dentre os 38 países 

analisados. 

     No estudo, também foi constado que a somatória das alíquotas de impostos federais e 

estaduais incidentes sobre medicamentos no Brasil, corresponde a 28%, o que é três vezes maior 

que a média obtida entre os países pesquisados. 

     Para se ter uma noção da quantidade de tributos incidentes em medicamentos, o estudo 

aponta os seguintes percentuais: Brasil 28%; Chile 19%, China 16%, Estados Unidos 6%, Japão 

5%, Índia 4% e Rússia, Canadá, México e Reino Unido 0%. 

     Dessa forma, percebe-se como uma menor tributação de medicamentos no Brasil poderia 

reduzir o seu custo ao paciente e assim, também reduzir os gastos com sua judicialização. 

     Outra solução interessante diz respeito à quebra de patentes de remédios de alto custo, como 

foi o caso da decisão do STJ187 em relação ao Soliris recentemente, em que a Terceira Turma 

do STJ confirmou julgamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que fixou o 

prazo de 20 anos de proteção da patente do referido medicamento, contados a partir da data de 

depósito do pedido de registro da patente, feito em maio de 1995. 

     Esse remédio é vendido para o governo federal por aproximadamente, R$ 17 mil por 

embalagem atualmente e é utilizado para o tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna, 

enfermidade que compromete o sistema sanguíneo. 

     Para a relatora do Recurso Especial, Ministra Nancy Andrigui188: 

Os efeitos negativos oriundos da extensão indevida do prazo de vigência das patentes, adiando a 

entrada em domínio público das invenções, são facilmente perceptíveis quando se trata de 

medicamentos de alto custo, como no particular, pois retardam o acesso ao mercado de genéricos, 

causando, como consequência, o prolongamento dos altos preços praticados e contribuindo para 

                                                 
advocatícios mantidos no valor fixado. [grifos inseridos]  (TRF4, AC 5000730-32.2010.404.7208, QUARTA 
TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 10/07/2015). 
186 In Pharmaceuticals and Taxation: International Experience. Disponível em: 
https://volterra.co.uk/pharmaceuticals-taxation-international-experience/. Acesso em 16/12/2018. 
187 (STJ – REsp: 1721711 RJ 2017/0261991-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
17/04/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018). 
188 (STJ – REsp: 1721711 RJ 2017/0261991-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
17/04/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018). 
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a oneração das políticas públicas de saúde, dificultando o maior acesso da população a 

tratamentos imprescindíveis. 

     Nesse sentido, decisões como essa, que restringissem o prazo de patente de medicamentos 

de alto custo, contribuiriam para um maior acesso a medicamentos e reduziriam a oneração das 

políticas públicas de saúde, conforme destacado pela Ministra no excerto acima. 

     Além disso, cabe destacar a possibilidade de crowdfunding ou financiamento coletivo, 

prática que tem ganhado vulto na internet e que é viabilizado por meio de plataformas que 

divulgam um projeto. O usuário deve definir a meta de financiamento e o prazo para atingí-la. 

Nos Estados Unidos, o principal site é o Kickstarter189, ao passo que no Brasil o Catarse190 é o 

mais famoso. 

     Na área da saúde, destacam-se o Medstartr191, que tem por objetivo financiar inovações para 

pacientes, médicos e instituições na área da saúde e também a plataforma Watsi192, que 

possibilita aos usuários doar dinheiro para pessoas de países em desenvolvimento que 

necessitem de tratamento médico urgentemente e que não tenham condições de arcar com as 

despesas médicas correspondentes. 

     Nesse aspecto, uma maior divulgação ou até mesmo uma parceria entre o poder público e as 

plataformas de financiamento coletivo/solidário poderia reduzir os gastos e até mesmo evitar 

alguns casos de judicialização da saúde. 

     Sendo assim, essas foram as propostas que se gostaria de destacar tendentes a diminuir os 

custos com a judicialização na área da saúde, como forma de racionalizar e estender esse direito 

à maioria da população, ou à parte mais carente, justamente quem mais depende da atuação 

estatal na propagação de direitos sociais. 

 

 

 

                                                 
189 Disponível em: https://www.kickstarter.com/. Acesso em 16/12/2018. 
190 Disponível em: https://www.catarse.me/. Acesso em 16/12/2018. 
191 Disponível em: https://www.medstartr.com/. Acesso em 16/12/2018. 
192 Disponível em: https://watsi.org/. Acesso em 16/12/2018. 
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5.3. O custo dos direitos implementados pela judicialização excessiva do direito à saúde 

     Nessa parte do trabalho se destacará alguns números referentes ao custo dos direitos 

implementados pela judicialização excessiva do direito à saúde. 

     Segundo dados fornecidos por auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU)193, detectou-se que os gastos da União com processos referentes à judicialização do 

direito à saúde, em 2015 foi de R$ 1 bilhão, o que representou um aumento de mais de 1.300% 

em sete anos. 

 

Valores gastos pelo Ministério da Saúde para cumprir decisões judiciais, de 2008 a 
2015194 

 

     O fornecimento de medicamentos, muitos deles sem registro no SUS, correspondeu a 80% 

das ações e ainda foram detectadas fraudes para obtenção de benefícios indevidos. 

                  Gastos estaduais com itens sem registro na Anvisa, por ano195 
 

Estado e descrição do dado 2013 2014 
SC: total gasto com medicamentos 
sem registro na Anvisa 

R$ 3.705.577,64 R$ 7.822.953,36 

SP: total gasto com itens importados 
sem registro na Anvisa 

R$ 45.989.150,74 R$ 54.046.013,63 

                                                 
193 Tribunal de Contas da União. Acórdão n°1787/2017 – TCU – Plenário. Processo n° TC 009.253/2015-7. 
Relator: Ministro Bruno Dantas. Sessão: 16/8/2017. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aumentam-os-gastos-publicos-com-judicializacao-da-saude.htm. 
Acesso em 19/12/2018. 
194 Idem. 
195 Idem. 
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     No período de 2010 a 2015, mais de 53% dos gastos se concentraram em três medicamentos 

que não fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo que 

um deles sequer possui registro na ANVISA, conforme tabela abaixo196: 

 

     No tocante aos estados da federação que mais gastaram, destacam-se São Paulo, Minas 

Gerais e santa Catarina, que entre 2013 e 2014, gastaram juntos mais do que a União. Em 

relação ao total de despesas com judicialização, 80% corresponderam a medicamentos, sendo 

que nove deles ainda não foram incorporados pelo SUS.   

Quantidade de processos distribuídos nos tribunais selecionados para análise, por 
ano197 

 
 Tribunal 2013 2014 Total 

Justiça 
Estadual 

TJSP 20.740 24.347 45.087 

TJRS 12.544 16.578 29.122 

TJMG 10.483 14.620 25.103 

TJSC 6.047 11.535 17.582 

TJPR 2.218 3.464 5.682 

TJRJ 3.883 1.743 5.626 

TJMT 1.727 3.527 5.254 

TJDFT 825 1.737 2.562 

TJAP 20 70 90 

Total 58.487 77.621 136.108 

Justiça 
Federal 

TRF-1ª 4.818 7.156 11.974 

TRF-4ª 983 2.451 3.434 

TRF-5ª 646 629 1.275 

TRF-3ª 448 561 1.009 

TRF-2ª 409 255 664 

                                                 
196 Idem. 
197 Idem. 
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Total 7.304 11.052 18.356 

 

 

Gastos estaduais com judicialização da saúde, por secretaria e ano (em R$)198 
Secretaria estadual 2013 2014 

SP 373.524.045,80 394.468.176,76 

MG 232.421.409,00 221.020.083,00 

SC 128.681.490,41 156.957.764,20 

Total 734.626.945,21 772.446.023,96  

     

Gastos estaduais com judicialização da saúde, por categoria, secretaria e ano 
Ano Categoria SP MG SC 

2013 

Medicamentos R$ 316.629.255,23 R$ 203.984.510,00 R$ 119.741.976,30 
Materiais R$ 33.111.505,18 R$ 9.364.886,00 - 
Nutrição R$ 23.425.355,33 - R$ 5.491.370,04 
Outros itens R$ 357.930,06 R$ 19.072.013,00 R$ 3.448.144,07 
Total R$ 373.524.045,80 R$ 232.421.409,00 R$ 128.681.490,41 

2014 

Medicamentos R$ 324.793.026,55 R$ 188.133.789,00 R$ 147.239.262,82 
Materiais R$ 41.407.512,26 R$ 10.761.646,00 - 
Nutrição R$ 28.165.521,95 - R$ 5.394.748,77 
Outros itens R$ 102.116,00 R$ 22.124.648,00 R$ 4.323.752,61 
Total R$ 394.468.176,76 R$ 221.020.083,00 R$ 156.957.764,20 

 

     Em relação aos temas da judicialização da saúde com repercussão geral reconhecida entre 

2007 e 2015, destacaram-se:      

 Temas da judicialização da saúde com repercussão geral reconhecida (2007-2015)199 
 

Tema Descrição do tema 
Processos 
sobrestados 

Tema 6 (RE 566.471, Min. 
Marco Aurélio) 

Dever do Estado de fornecer medicamento de alto 
custo a portador de doença grave que não possui 
condições financeiras para comprá-lo. 

22.337 
(85,49%) 

Tema 345 (RE 597.064, Min. 
Gilmar Mendes) 

Ressarcimento ao SUS das despesas com 
atendimento a beneficiários de planos privados de 
saúde. 

1.147 
(4,39%) 

Tema 262 (RE 605.533, Min. 
Marco Aurélio) 

Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação 
civil pública que tem por objetivo compelir entes 
federados a entregar medicamentos a portadores de 
certas doenças. 

916 
(3,51%) 

Tema 793 (RE 855.178, Min. 
Luiz Fux) 

Responsabilidade solidária dos entes federados pelo 
dever de prestar assistência à saúde. 

907 
(3,47%) 

                                                 
198 Idem. 
199 Idem. 
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Tema 500 (RE 657.718, Min. 
Marco Aurélio) 

Dever do Estado de fornecer medicamento não 
registrado pela Anvisa. 

630 
(2,41%) 

Tema 289 (RE 607.582, Min. 
Ellen Gracie, sucedida pela 
Min. Rosa Weber) 

Bloqueio de verbas públicas para garantia de 
fornecimento de medicamentos. 

158 
(0,6%) 

Tema 698 (RE 684.612, Min. 
Cármen Lúcia) 

Limites do Poder Judiciário para determinar 
obrigações de fazer ao Estado, consistentes na 
realização de concursos públicos, contratação de 
servidores e execução de obras que atendam o direito 
social da saúde. 

23 
(0,09%) 

Tema 598 (RE 840.435, Min. 
Luiz Fux, em substituição ao 
paradigma ARE 665.707) 

Sequestro de verbas públicas para pagamento de 
crédito a portador de doença grave sem observância à 
regra dos precatórios.  

10 
(0,04%) 

     No tocante aos valores gastos pelo Ministério da Saúde, de 2012 a 2014, referentes a 

depósitos em contas judiciais, pagamentos diretos a beneficiários de decisões judiciais e 

pagamentos a entidades privadas e fundos de saúde, bem como valores gastos com frete aéreo 

para a entrega de medicamentos e insumos, o estudo apontou os seguintes dados: 

Valores gastos pelo Ministério da Saúde, de 2012 a 2014, referentes a depósitos em 
contas judiciais, pagamentos diretos a beneficiários de decisões judiciais e pagamentos 
a entidades privadas e fundos de saúde (em reais)200 

 
Ano 2012 2013 2014 
Depósitos em contas judiciais 43.442.024,22 114.054.087,10 140.928.311,45 
Pagamentos diretos a beneficiários 
de decisões judiciais 

31.317.051,93 88.343.852,93 99.300.726,50 

Pagamentos a entidades privadas e 
fundos de saúde 

12.124.972,29 25.710.234,17 41.627.584,95 

Totais 86.884.048,44 228.108.174,20 281.856.622,90 

 

Valores gastos pelo Ministério da Saúde com frete aéreo para entrega de 
medicamentos e insumos em cumprimento a decisões judiciais201 

Ano Valor 

2011 R$ 1.620.841,62  

2012 R$ 1.774.048,56  

2013 R$ 2.613.484,11  

2014 R$ 4.583.169,33  

1º/2015 R$ 2.961.048,03  

Total R$ 13.552.591,65  

     

                                                 
200 Idem. 
201 Idem. 
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     A judicialização da saúde também afetou as contas estaduais por meio dos bloqueios e 

sequestros judiciais. Vários estados reportaram a existência de valores bloqueados, conforme 

apresenta a tabela a seguir: 

Tabela 15 – Bloqueios/sequestros judiciais de valores nos estados202 
Estado 2013 2014 
MT R$ 51.032.534,85 R$ 90.886.403,59 
SP R$ 13.828,21 R$ 2.305.180,78 
SC R$ 1.765.278,37 R$ 829.783,36 
DF R$ 216.958,58 R$ 648.463,08 
RJ R$ 708.181,93 R$ 469.454,87 

     Os dados apontados acima são capazes de fornecer um diagnóstico acerca da judicialização 

da saúde no Brasil. O quadro é grave e os órgãos públicos como o CNJ e o TCU estudam 

medidas para racionalizar esse fenômeno conforme foi destacado. Espera-se que o presente 

trabalho seja capaz de fornecer alguns parâmetros tendentes a diminuir a excessiva litigação no 

tocante a essa matéria, como forma de permitir um acesso mais eficaz da população à saúde 

num aspecto global. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
202 Idem. 
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CONCLUSÃO 

 

     A Constituição de 1988 deu uma nova roupagem ao direito à saúde, pois anteriormente, era 

um direito assegurado apenas aos trabalhadores e dependentes do sistema previdenciário, na 

atual Constituição passou a ser direito de todos e dever do Estado, efetivado mediante políticas 

sociais e econômicas.  

     Nessa perspectiva, acentuou-se as demandas atinentes à concretização dos direitos sociais, 

especialmente o direito à saúde, que foi levado à análise do Poder Judiciário por muitas vezes, 

transformando-o em um grande agente implementador de políticas públicas.  

     Essa prática passou aos membros do Poder Judiciário, quando da judicialização dos direitos 

sociais, o dever de análise de certas condicionantes das políticas públicas que, até então, 

estavam restritas aos administradores públicos.  

     Ao longo da dissertação, destacou-se de que maneira a excessiva judicialização do direito à 

saúde pode ser nociva à efetivação desse direito em relação à maioria da população, 

considerando-se o aspecto macro. 

      Nesse aspecto, constatou-se que as causas que contribuíram para o aumento desse 

fenômeno, consistem, principalmente: na introdução de novas tecnologias; no aumento da 

expectativa de vida; na terceirização do custo da saúde a um terceiro e na falta de informação 

adequada acerca de como se prevenir e evitar doenças. 

      Nesse sentido, a primeira parte do trabalho examinou o direito humano à saúde e seu 

processo de internacionalização, a análise observou esse direito em consonância com a 

concepção contemporânea de direitos humanos, ocasião em que foi possível compreender as 

características da universalidade, indivisibilidade e inter-relação com os demais direitos 

humanos. 

     Em relação a possibilidade de responsabilização estatal por atos atentatórios aos direitos 

humanos, abordou-se o caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil, que tramitou perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e consistiu na primeira condenação do Estado brasileiro 

por desrespeito a conformação de políticas públicas voltadas à saúde mental. 
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     Num segundo momento, o direito à saúde foi analisado no contexto da seguridade social e 

verificou-se que a Constituição de 1988 criou um sistema de seguridade social asseverando que 

o mesmo é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

que visa assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

     Nesse aspecto, foi importante compreender o direito à saúde como parte componente do 

sistema da seguridade social e observá-lo como um direito fundamental constante no rol de 

direitos sociais, ou seja, os dispositivos constitucionais precisam ser interpretados de maneira 

sistemática e não em preceitos isolados. 

     A terceira parte do trabalho estudou o direito à saúde no plano infraconstitucional, ocasião 

em que foram abordados os principais conceitos trazidos pelas Leis n°s:  8.080/1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sua organização e 

funcionamento dos serviços correspondentes; 8.142/1990, que trata da participação da 

comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros; 9.656/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde; 

9.782/1999, a qual define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 9.961/2000, que cria a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Assistência farmacêutica no sistema da Política 

Nacional de Medicamentos. 

     No quarto capítulo, o estudo versou sobre a efetividade dos direitos sociais, situação na qual 

se analisou o papel da cidadania por meio de políticas públicas, e a maneira como o Estado 

deve se organizar na prestação dos direitos sociais.  

     Na sequência, foi importante compreender o custo dos direitos, situação na qual se 

demonstrou que todos os direitos custam, inclusive os de primeira geração. A análise abordou 

o embate entre o mínimo existencial e a reserva do possível na concessão de direitos sociais; a 

obrigação de progressividade e vedação de retrocesso em relação a esses direitos e a diferença 

entre judicialização e ativismo judicial. 

     Nesse cenário, deve-se compreender o processo orçamentário como indispensável ao ciclo 

de formação das políticas públicas, pois planejar significa pensar no futuro, de maneira a 

atender à população de modo efetivo num aspecto global.      
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     Assim, na concessão de provimentos referentes ao direito à saúde, o Poder Judiciário deve 

verificar as recomendações do CNJ, que emitiu 68 enunciados versando sobre a judicialização 

desse direito. 

     Dentre os vários aspectos observados, foi importante compreender que o Estado não pode 

ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA. Além disso, deve-se 

priorizar o julgamento de demandas coletivas sobre o direito à saúde como forma de não limitar 

esse direito apenas àqueles que possuem meios de demandar do Judiciário.  

     Na parte final da dissertação, tratou-se da judicialização da saúde em certos aspectos e na 

propositura de soluções, o estudo abordou esse tema na jurisprudência brasileira bem como 

alguns parâmetros acerca de possíveis caminhos para a redução da excessiva judicialização do 

direito à saúde, além do custo que esse fenômeno acarretou aos cofres públicos. 

     Nessa análise, foi importante observar a necessidade de se ter cautela, por parte do Poder 

Judiciário na concessão de liminares, pois muitas vezes, decisões que não observam o aspecto 

macro das políticas públicas atinentes à saúde, podem comprometer o fornecimento desse 

direito aos demais cidadãos. 

     Nesse sentido, a presente dissertação abordou a questão da judicialização excessiva em 

matéria de direito à saúde e seu impacto econômico no custo dos direitos, analisando seus 

detalhes e propondo soluções com base na opinião de especialistas. 

     Sobre esse aspecto, acerca das possibilidades que se pôde destacar e sugerir evidenciaram-

se: a possibilidade de conciliação; o copagamento; a focalização da saúde para os 

hipossuficientes; menor tributação dos medicamentos; possível quebra de patentes e o 

financiamento colaborativo/solidário. 

     Nessa análise, verificou-se que os conflitos atinentes ao acesso da população, tanto na esfera 

pública quanto na esfera privada, podem ser solucionados por meio de soluções extrajudiciais, 

como a conciliação e a mediação. Nesse aspecto, foi importante perceber o papel dos NATs 

(núcleos de apoio técnico do Judiciário), oriundos de uma iniciativa bem-sucedida do CNJ no 

Rio de Janeiro. 

     Em outra possível solução, verificou-se consistir o copagamento na ideia de o próprio 

usuário contribuir com parte do custo do medicamento ou tratamento, em que a proposta seria 
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no sentido de o paciente contribuir de acordo com seus rendimentos, o que poderia ser feito 

com a análise da declaração do Imposto de Renda ou outro meio idôneo. 

     Em relação à focalização da saúde para hipossuficientes, foi importante observar que na via 

administrativa, isto é, perante o SUS, não é possível negar o atendimento ao cidadão alegando 

este não ser uma pessoa carente, contudo, na via judicial, essa situação pode ser modificada, 

pois, no processo judicial, ocasião nas quais geralmente são postulados tecnologias, produtos e 

medicamentos que não são fornecidos voluntariamente pelo SUS, pode-se exigir a condição de 

hipossuficiência financeira como requisito para que o pedido seja julgado procedente. 

     No que tange à tributação de medicamentos, analisou-se o estudo de Nick Bosanquet203, 

professor de políticas de saúde no Imperial College, em Londres, situação em que constatou-se 

que o Brasil era o país que possuía a maior tributação sobre os medicamentos vendidos nas 

farmácias sob prescrição, dentre os 38 países analisados. 

     Sobre a quebra de patentes de remédios de alto custo, teve grande repercussão a  decisão do 

STJ204 em relação ao Soliris, em que a Terceira Turma do STJ confirmou julgamento do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que fixou o prazo de 20 anos de proteção da 

patente do referido medicamento, contados a partir da data de depósito do pedido de registro da 

patente, feito em maio de 1995. Contemplou-se que tal medida pode ser de grande importância 

para a redução da judicialização excessiva do direito à saúde. 

     Outrossim, averiguou-se a possibilidade de crowdfunding ou financiamento coletivo, prática 

que ganhou vulto na internet e que é viabilizado por meio de plataformas que divulgam um 

projeto, ocasião em que o usuário deve definir a meta de financiamento e o prazo para atingí-

la, ou seja, uma prática que também pode ser utilizada para o equacionamento do problema 

citado. 

 

 

 

                                                 
203 In Pharmaceuticals and Taxation: International Experience. Disponível em: 
https://volterra.co.uk/pharmaceuticals-taxation-international-experience/. Acesso em 16/12/2018. 
204 (STJ – REsp: 1721711 RJ 2017/0261991-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
17/04/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018). 
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