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RESUMO 

 

 

A presente tese teve por escopo analisar os limites para admissão de uma intervenção legítima 

do Poder Judiciário nas políticas públicas, para atendimento do direito social à saúde, 

determinando as variáveis que possibilitem essa intervenção sem que ocorra lesão ao sistema 

de freios e contrapesos e, por consequência, permaneça incólume o princípio da separação dos 

poderes. Como objetivo geral buscou-se discutir a legitimidade, a possibilidade e a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário na garantia do direito à saúde. Já como 

objetivos específicos, procurou-se dissertar sobre o fundamento constitucional do direito à 

saúde e a eficácia das normas constitucionais que garantem direitos sociais, analisar 

teoricamente a questão da colisão entre direitos fundamentais, refletir sobre a problemática 

acerca dos custos dos direitos sociais e do controle das políticas públicas, e, por fim, definir a 

natureza, extensão, meios e limites para admissão da intervenção do Poder Judiciário nas 

políticas públicas de saúde. Para tanto, abordou-se a teoria geral dos direitos fundamentais, 

suas dimensões e eficácia, com ênfase no direito à saúde, na Constituição e na legislação 

extravagante. Tratou-se, também, a respeito da alegação de reserva do possível diante da 

garantia do mínimo existencial, bem como da colisão de direitos fundamentais sociais, a fim 

de se alicerçar a discussão sobre a implementação das políticas públicas. Abordou-se acerca 

da efetivação das políticas públicas, com análise das decisões alocativas de recursos no 

orçamento do Estado, das pessoas e entes legitimados ao controle e fiscalização das referidas 

políticas, e dos instrumentos utilizados para fiscalizar e corrigir eventuais prestações 

deficitárias. Discutiu-se sobre a judicialização da política, suas causas e consequências, e 

sobre os limites a serem impostos à intervenção judicial nas políticas públicas de saúde 

(políticos, orçamentários, de ordem técnica e processuais), como forma de legitimar a atuação 

do Poder Judiciário, bem como de permitir que ela seja adequada e proporcional. Por fim, 

verificou-se a possibilidade de instrumentos extrajudiciais de resolução de conflitos 

funcionarem como filtros às demandas judiciais, auxiliando na organização das políticas 

públicas e minimizando os impactos negativos que o aumento da judicialização vem 

causando, indicando-se a utilização desses instrumentos como condição à busca da tutela 

jurisdicional. 
 
Palavras-chave: direitos fundamentais; políticas públicas; saúde; judicialização; limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis was to analyze the limits for the admission of a legitimate 

intervention by the Judiciary in public policies, to answer the social right to health, 

determining the variables that make this intervention possible without damaging the system of 

checks and balances in a way that the principle of separation of powers remains unscathed. As 

a general objective, we sought to discuss the legitimacy, the possibility and the need for 

intervention by the Judiciary in guaranteeing the right to health. As specific objectives, we 

intended to talk about the constitutional foundation of the right to health and the effectiveness 

of constitutional norms that guarantee social rights, to theoretically analyze the issue of the 

collision between fundamental rights, to reflect on the problem of the costs of social rights 

and the control of public policies, and, finally, to define the nature, extent, means and limits 

for admitting the intervention of the Judiciary in public health policies. To this end, the 

general theory of fundamental rights, its dimensions and effectiveness, were addressed, with 

an emphasis on the right to health, the Constitution and extravagant legislation. It also dealt 

with the claim of reserving the possible, given the guarantee of the existential minimum, as 

well as the collision of fundamental social rights, in order to support the discussion on the 

implementation of public policies. It addressed the implementation of public policies, with 

analysis of decisions allocating resources in the State budget, of the people and entities 

legitimized to control and inspect these policies, and of the instruments used to inspect and 

correct any under-served payments. It was discussed the judicialization of politics, its causes 

and consequences, and the limits to be imposed on judicial intervention in public health 

policies (political, budgetary, technical and procedural), as a way to legitimize the 

performance of the Judiciary, as well as allowing it to be adequate and proportionate. Finally, 

it was verified the possibility of extrajudicial conflict resolution instruments to act as filters to 

judicial demands, assisting in the organization of public policies and minimizing the negative 

impacts that the increase in judicialization has been causing, indicating the use of these 

instruments as a condition for the search of judicial protection. 

 

Keywords: fundamental rights; public policy; health; judicialization; limits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 

 

El objetivo de esta tesis fue analizar los límites para la admisión de una intervención legítima 

del Poder Judicial en las políticas públicas, para cumplir con el derecho social a la salud, 

determinar las variables que hacen posible esta intervención sin dañar el sistema de controles 

y equilibrios y, por lo tanto, mantener indemne el principio de separación de poderes. Como 

objetivo general, buscamos discutir la legitimidad, la posibilidad y la necesidad de 

intervención del Poder Judicial para garantizar el derecho a la salud. Como objetivos 

específicos, tratamos de hablar sobre el fundamento constitucional del derecho a la salud y la 

efectividad de las normas constitucionales que garantizan los derechos sociales, analizar 

teóricamente el tema de la colisión entre los derechos fundamentales, reflexionar sobre el 

problema sobre los costos de los derechos sociales y control de las políticas públicas y, 

finalmente, definir la naturaleza, el alcance, los medios y los límites para admitir la 

intervención del Poder Judicial en las políticas de salud pública. Con este fin, se abordó la 

teoría general de los derechos fundamentales, sus dimensiones y efectividad, con énfasis en el 

derecho a la salud, la Constitución y la legislación extravagante. También trató de la alegación 

de la reserva de lo posible, dada la garantía del mínimo existencial, así como la colisión de los 

derechos sociales fundamentales, a fin de apoyar la discusión sobre la implementación de 

políticas públicas. Abordó la implementación de políticas públicas, con un análisis de las 

decisiones que asignan recursos en el presupuesto del Estado, de las personas y entidades 

legitimadas para controlar e inspeccionar estas políticas, y de los instrumentos utilizados para 

inspeccionar y corregir cualquier pago deficitario. Se discutieron sobre la judicialización de la 

política, sus causas y consecuencias, y sobre los límites que se impondrán a la intervención 

judicial en las políticas de salud pública (política, presupuestaria, técnica y procesal), como 

una forma de legitimar el desempeño del poder judicial, además de permitir que sea adecuado 

y proporcionado. Finalmente, se verificó la posibilidad de que los instrumentos de resolución 

extrajudicial de conflictos actúen como filtros para las demandas judiciales, ayudando en la 

organización de políticas públicas y minimizando los impactos negativos que ha causado el 

aumento de la judicialización, indicando el uso de estos instrumentos como condición para la 

búsqueda de protección judicial. 

 

Palabras clave: derechos fundamentales; políticas públicas; salud; judicialización; límites.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo das Políticas Públicas apresenta-se como de grande relevância tanto para a 

área acadêmica quanto para a realidade vivenciada pela sociedade brasileira. Basta atentar-se 

aos noticiários para verificar que o atendimento dado à população em relação a direitos 

sociais como saúde, educação, segurança pública, entre outros, é precário. Corriqueiramente 

veem-se notícias de filas para realização de cirurgias, falta de profissionais habilitados para 

atendimento ao cidadão, pessoas atendidas nos corredores das unidades hospitalares, polícias 

sucateadas, sem condições de prestar um serviço adequado, falta de merenda e de condições 

de atendimento aos alunos nas escolas públicas, entre outras notícias que causam desgosto e 

indignação ao cidadão. Tais problemas, em grande parte, somente são resolvidos através de 

uma intervenção do Poder Judiciário. 

 Por outro lado, ativismo judicial exacerbado, sem limites, vai de encontro aos valores 

de uma democracia representativa, podendo causar um abandono da política e colocar em 

risco a própria democracia, pois os juízes, representantes não eleitos, passam a ter mais 

respeito social do que a própria classe política (TONELLI, 2013, p. 15).  

 O tema “direito à saúde” ganha ainda mais destaque no cenário internacional diante da 

pandemia da COVID-19, que se alastrou pelo mundo a fora, impondo aos governos diversas 

medidas para atendimento da população, bem como noticiando um possível colapso do 

sistema de saúde brasileiro, diante da possibilidade de não haver leitos suficientes para 

atendimento da totalidade daqueles que necessitam, bem como da dificuldade de isolamento 

dos doentes por conta da facilidade de transmissão. 

 Segundo o então ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, em videoconferência da 

qual participaram o presidente Jair Bolsonaro e representantes de associações empresariais 
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brasileiras, o sistema de saúde brasileiro entraria em colapso no mês de abril do corrente ano, 

em decorrência da pandemia do novo coronavírus (VALENTE, 2020). 

 Desde janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia reconhecido a 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da 

Organização, em razão do surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional, sendo a COVID-19 caracterizada 

pela OMS como uma pandemia, em março de 2020 (FOLHA..., 2020). 

 Além da necessidade de se considerar a imprevisibilidade dos efeitos da doença, sejam 

na saúde da população, sejam econômicos, há que se levar em conta, tanto para a 

implementação de políticas públicas na área quanto para o possível controle judicial, que a 

população mais carente pode não ter condições de atender às ordens de isolamento, como 

também não lhes são garantidas condições sanitárias que lhes permitam um mínimo de 

higiene para combate à transmissão do vírus, como água para lavar as mãos, muito menos 

podem adquirir álcool em gel. 

 Soma-se a isso o perigo de decisões judiciais precipitadas, impondo ao ente público a 

obrigação de custear medicamentos ainda não aprovados pela ANVISA, o que ocorreu, de 

forma emblemática, com a Fosfoetanolamina, conhecida como “pílula do câncer”, que foi 

objeto de inúmeras demandas judiciais, mas teve, posteriormente, comprovada sua ineficácia 

no tratamento da doença. O resultado foram decisões que acarretaram vultuosos gastos 

públicos sem, contudo, gerar benefícios aos cidadãos. 

Tudo isso demonstra e justifica a importância de uma permanente discussão acerca da 

implementação e controle das políticas públicas, bem como da avaliação dos impactos 

causados pela judicialização nos projetos de governo, de forma a se avaliar a imposição de 
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limites à intervenção judicial sem deixar de lado o necessário reconhecimento do direito 

fundamental à saúde. 

 Não se sabe até que ponto a intervenção do Poder Judiciário na gestão das políticas 

públicas pode causar problemas de ingerência indevida no Poder Executivo, ferindo, assim, o 

princípio da separação dos poderes. Contudo, de antemão, pode-se afirmar que há, com isso, 

uma transferência de funções do Poder Executivo para juízes e Tribunais e, 

consequentemente, uma mudança na forma de participação da sociedade nas decisões 

políticas.  

Esse diálogo entre os pontos positivos e negativos, bem como os limites da 

judicialização de políticas públicas, assume ainda mais importância na medida em que, por 

terem, em sua maior parte, caráter discricionário, as decisões alocativas de recursos dentro do 

orçamento do Estado nem sempre priorizam direitos fundamentais, atraindo a necessidade da 

intervenção do Poder Judiciário, para controle de eventuais excessos na tomada das decisões 

políticas. 

Desta forma, é importante determinar as variáveis que possibilitem essa intervenção 

do Poder Judiciário no controle das políticas públicas, em defesa dos direitos fundamentais, 

sem que ocorra lesão ao sistema de freios e contrapesos e, por consequência, permaneça 

incólume o princípio da separação dos poderes. 

 Saliente-se que a judicialização da saúde se apresenta como uma realidade social cujos 

impactos, negativos ou positivos, ainda não se encontram bem definidos, mas deve ser 

enfrentada pelos operadores do direito e pelos gestores públicos. Se por um lado há uma 

inversão de funções, passando o Poder Judiciário a exercer atribuição que a princípio seria do 

Poder Executivo, por outro, não se pode admitir que lesões a direitos fundamentais fiquem 

imunes ao controle judicial (CAZELLI, 2017). 
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 Além disso, nos últimos anos a sociedade brasileira vive uma crise de 

representatividade, com presidente sofrendo impeachment, governadores sendo presos por 

crimes cometidos na gestão da coisa pública e deputados e senadores sendo citados na 

chamada Operação Lava Jato, da Polícia Federal, seja por desvio de verbas ou utilização da 

máquina administrativa para benefícios pessoais. A moral administrativa, que deveria ser 

qualificada1, parece não mais nortear as condutas dos representantes do povo. Essas questões, 

então, são levadas ao Poder Judiciário e este deve responsabilizar os infratores, mas a imagem 

dos demais poderes como “representantes do povo” já foi maculada.  

Diante disso, a presente tese teve como problema de pesquisa, o seguinte 

questionamento: quais os limites para que se admita uma intervenção legítima do Poder 

Judiciário nas políticas públicas no atendimento do direito social à saúde? 

Para resolução do problema apresentado, como objetivo geral, buscou-se analisar a 

legitimidade, a possibilidade e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário na garantia 

do direito à saúde. Já como objetivos específicos, procurou-se identificar os fundamentos 

constitucionais do direito à saúde e a eficácia das normas constitucionais que garantem 

direitos sociais, refletir teoricamente sobre a questão da colisão entre direitos fundamentais, 

sobre a problemática acerca dos custos dos direitos sociais e do controle das políticas 

públicas, e, por fim, definir a natureza, extensão, meios e limites para admissão da 

intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde. 

A resolução do problema de pesquisa perpassa pela análise das regras e princípios de 

direito orçamentário e do estudo dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 

 

 

1 Para Mateus Carvalho (2017, p. 74), “[...] enquanto a ‘moralidade social’ procura fazer uma diferenciação entre 

o bem e o mal, o certo e o errado no senso comum da sociedade; já a ‘moralidade jurídica’ está ligada sempre ao 

conceito de bom administrador, de atuação que vise alcançar o bem estar de toda a coletividade e dos cidadãos 

aos quais a conduta se dirige”. 
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1988, que deverão ser ponderados, para se atestar a necessidade/possibilidade de intervenção 

do Poder Judiciário com o fim de garantir os direitos fundamentais sociais e, em sendo 

possível, a natureza, extensão e os limites cognitivos dessa intervenção, como forma de 

compatibilizar a atuação do Poder Judiciário com os valores de uma democracia 

representativa, sem que, com isso, se retire do povo o exercício do poder que lhe é afeto. 

Para desenvolvimento da tese, optou-se como metodologia de pesquisa pela revisão 

bibliográfica, com análise da legislação sanitária, sob a perspectiva da Constituição Federal de 

1988, e pela pesquisa documental, com análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como levantamento da produção literária sobre 

o tema. 

 Com a pesquisa bibliográfica, procurou-se explicar o problema traçando as premissas 

necessárias à compreensão da saúde como direito fundamental, abordando conceitos jurídicos 

que o fundamentam, e o complexo processo de discussão, aprovação, implementação e 

controle das políticas públicas de saúde, a partir de referências publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses. 

 Para realização da pesquisa da jurisprudência sobre o tema, utilizou-se dos 

instrumentos de pesquisa nos sites dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça). Para tanto, empregou-se os descritores “saúde” e 

“judicialização”. Na sequência, foram selecionados os julgados mais recentes e que 

abordavam o maior número de fundamentos jurídicos para análise, em especial aquelas 

disponibilizadas no sítio eletrônico do STF, denominado “Painel de Ações Covid-19”.  

Os julgados analisados não foram utilizados com a intenção de se concluir uma 

pesquisa exaustiva acerca do tratamento jurisprudencial do tema, mas, sim, demonstrar, com 

base em uma abordagem crítica, a existência de decisões, inclusive nas cortes superiores, que 
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atraem os olhares da academia, à qual cabe o exercício de contrangimentos epstemológicos 

com vistas a uma melhor atividade jurisdicional. 

Apesar dos casos julgados pelos Tribunais e apresentados neste trabalho não serem 

representativos de todos os problemas surgidos nas instâncias inferiores, são os que 

apresentam as melhores características para identificação e sistematização dos fatores 

extrajudiciais potencialmente capazes de influenciar o comportamento judicial. 

Outrossim, cabe mencionar que o termo “saúde pública” constante no título desta 

pesquisa foi utilizado com a intenção de se delimitar a abordagem do tema, excluindo-se do 

âmbito das discussões os litígios envolvendo planos de saúde e, na medida do possível, a 

prestação de serviços de saúde pela rede privada. 

Seguindo esse percurso metodológico, no primeiro capítulo abordou-se o fundamento 

constitucional do direito à saúde, analisando-se as dimensões e eficácia dos direitos sociais, e 

a evolução do direito à saúde na Constituição e na legislação extravagante, como forma de se 

iniciar a compreensão acerca da efetivação de tal direito. Tratou-se, também, a respeito da 

colisão de direitos fundamentais sociais e do princípio da igualdade, a fim de se alicerçar a 

discussão sobre a implementação das políticas públicas. 

No segundo capítulo tratou-se do planejamento e efetivação das políticas públicas de 

saúde, com análise das decisões alocativas de recursos no orçamento do Estado, das pessoas e 

entes legitimados ao controle e fiscalização das referidas políticas, da alegação de reserva do 

possível, diante da garantia do mínimo existencial, e da teoria das escolhas trágicas. 

Já no terceiro capítulo foram analisados os instrumentos utilizados para fiscalizar e 

corrigir eventuais prestações deficitárias, tratando-se da participação popular na formulação 

das políticas públicas, das demandas individuais e coletivas que batem às portas do Poder 
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Judiciário e de outros instrumentos que podem auxiliar na mitigação dos problemas 

relacionados à judicialização das políticas públicas de saúde. 

No capítulo quatro discutiu-se sobre o ativismo e a contenção judicial, no que diz 

respeito às políticas públicas de saúde, abordando suas causas e consequências, e sobre os 

limites a serem impostos à intervenção judicial nas políticas públicas de saúde (políticos, 

orçamentários, de ordem técnica e processuais), como forma de legitimar a atuação do Poder 

Judiciário, bem como de permitir que ela seja adequada e proporcional. 

Por fim, verificou-se a possibilidade de instrumentos extrajudiciais de resolução de 

conflitos funcionarem como filtros às demandas judiciais, auxiliando na organização das 

políticas públicas e minimizando os impactos negativos que o aumento da judicialização vem 

causando. Indicou-se, também, a ampliação de exemplos que já vêm sendo utilizados em 

alguns Estados, incluindo-os como condição à busca da tutela jurisdicional. Assim, não 

resolvida extrajudicialmente a questão, configurado estará o conflito apto a ser solucionado 

pelo Poder Judiciário, dentro dos limites cognitivos abordados nas discussões. 

  



18 

 

2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO DIREITO À SAÚDE 

  

Antes do debate acerca da busca pelo Poder Judiciário para implementação de 

políticas públicas, para uma melhor compreensão do tema, necessária se faz uma abordagem 

sobre as dimensões e eficácia dos direitos fundamentais, bem como acerca da evolução do 

tratamento do direito à saúde nas Constituições brasileiras, na legislação extravagante e em 

documentos internacionais que abordam o assunto. 

 Além disso, mister a análise das questões relacionadas aos métodos de 

compatibilização do exercício de direitos fundamentais, quando houver colisão dos mesmos, 

com observação do princípio da igualdade como norteador do acesso ao direito à saúde, sendo 

estes os pontos abordados nos tópicos seguintes.  

 

 

2.1 DIMENSÕES E EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

 

 Deixando de lado a perspectiva jusnaturalista, segundo a qual os direitos fundamentais 

são anteriores inclusive à noção de Estado e de Sociedade, pertencendo à ordem moral e à 

cultural, de onde tiram sua justificação e fundamento (ANDRADE, 2019, p. 19), é possível 

dizer que a primeira ideia de direitos fundamentais, na forma concebida em um Estado de 

Direito, surgiu diante da necessidade de se impor limites ao Estado, funcionando como uma 

barreira para evitar a ingerência abusiva das autoridades constituídas na vida da população, 

em especial como resposta ao absolutismo que vigorava até o final do século XVIII. 
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 Conforme leciona Ingo Sarlet (2009), dois documentos podem ser apontados como 

marcos nesse processo de reconhecimento dos direitos fundamentais: a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, e a Declaração dos Direitos do Povo 

da Virgínia, de 1776, sendo esta a marca da transição dos direitos de liberdades legais inglesas 

para os direitos fundamentais constitucionais.  

 Os primeiros direitos fundamentais tinham, pois, a finalidade precípua de proteger a 

liberdade das pessoas e evitar uma intervenção indevida do ente estatal na vida delas, 

exigindo do Estado um dever de abstenção. Foram chamados de direitos de defesa ou direitos 

negativos, posto que impunham ao Estado o respeito à liberdade do indivíduo através de uma 

inação, um não fazer estatal. Apresentavam-se como direitos do indivíduo frente ao Estado, 

demarcando uma zona de não intervenção estatal na autonomia individual, impondo uma 

abstenção do Estado em prol das liberdades individuais. 

 Os referidos direitos caracterizaram a primeira dimensão2 de direitos fundamentais, 

marcados, segundo Sarlet (2009, p. 46), por seu “[...] cunho individualista, surgindo e 

afirmando-se como direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como 

direitos de defesa, demarcando uma zona de não-intervenção do Estado e uma esfera de 

autonomia individual em face de seu poder”.  

 São exemplos de direitos fundamentais de primeira dimensão a propriedade, a 

liberdade e a vida. “Também o direito de igualdade, entendido como igualdade formal 

(perante a lei) e algumas garantias processuais (devido processo legal, habeas corpus, direito 

 

 

2Apesar da aparente divergência acerca dos termos geração e dimensão de direitos fundamentais, optamos pela 

segunda expressão, na linha do que ensina Sarlet (2009, p. 45) para o qual “[...] não há como negar que o 

reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais têm o caráter de um processo cumulativo, de 

complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da expressão ‘gerações’ pode ensejar a falsa 

impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo 

‘dimensões’ dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, na esteira da mais moderna 

doutrina”.  
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de petição) se enquadram nesta categoria” (SARLET, 2009, p. 47). Tais direitos se apresentam 

como marca do Estado Liberal.   

 Ocorre que a não intervenção no âmbito das liberdades individuais acabou por gerar 

uma situação de desigualdade de fato, considerando que as oportunidades não se distribuíam 

de forma igualitária, permanecendo, assim, um conceito de igualdade meramente formal, 

perante a lei, como acima mencionado.  

 Exigiu-se, em razão disso, uma quebra de paradigmas, deixando de lado o não 

intervencionismo, marca do liberalismo clássico, e impondo ao Estado o dever de 

proporcionar à população uma igualdade material, não somente a igualdade perante a lei, 

evitando-se, com isso, a exclusão social ocasionada pelos abusos econômicos ocorridos no 

período em que prevaleceu o Estado liberal. 

 Nesse panorama, surgem os direitos de segunda dimensão, direitos sociais ou 

prestacionais, que caracterizaram o Estado Social que marcou o século XX. Conforme aponta 

Sarlet (2009, p. 47) “Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado, e sim de 

liberdade por intermédio do Estado”, criando na população uma expectativa de garantia de 

direitos por meio de uma atuação estatal. 

 Enquanto nos direitos de primeira dimensão a conduta estatal era no sentido de 

impedir a violação de direitos através de uma abstenção e do respeito às liberdades 

individuais, para garantia dos direitos de segunda dimensão essa conduta passa a ter uma 

perspectiva proativa, com implementação de programas prestacionais, a fim de remover 

obstáculos econômicos e sociais que até então inviabilizaram o gozo de direitos fundamentais 

de forma isonômica pela população, com destaque para a classe menos favorecida. Nesse 

sentido, Farias (2018, p. 26): 
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Ao contrário dos direitos civis e políticos, para cuja proteção requer-se apenas que o 

Estado não permita sua violação, os direitos sociais, como a saúde, exigem, 

permanentemente, a ação do Estado, na forma de subsídios, na remoção de barreiras 

sociais e econômicas e, enfim, na promoção dos programas prestacionais, que são a 

concretização desses direitos e das expectativas por eles legitimadas.  
 

 A atuação estatal se dá, pois, diante da necessidade de rompimento das barreiras 

sociais e econômicas, ou seja, os programas implementados visam a concretização de direitos 

sociais em prol de uma igualdade material. Assim, o Estado sai de uma postura omissa e passa 

a ser o garantidor de uma vida digna à população, em especial às classes menos favorecidas, 

através de prestações positivas, com ênfase no princípio da justiça social ou justiça 

distributiva. Nesta linha de pensamento, esclarece Sarlet (2009, p. 48): 

 

[…] os direitos da segunda dimensão podem ser considerados uma densificação do 

princípio da justiça social, além de corresponderem a reivindicações das classes 

menos favorecidas, de modo especial da classe operária, a título de compensação, 

em virtude da extrema desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda 

caracteriza) as relações com a classe empregadora, notadamente detentora de um 

maior ou menor grau de poder econômico.  
 

 Desta forma, o surgimento da segunda dimensão de direitos fundamentais está atrelada 

à necessidade de se combater as desigualdades socioeconômicas e atender as reivindicações 

das classes sociais mais desafortunadas, na medida em que proporciona a concessão de 

prestações sociais com foco na justiça distributiva. 

 São exemplos de direitos de segunda dimensão: a educação, o trabalho, a habitação, a 

assistência social, entre outros, nos quais se inclui a saúde. Atender aos anseios da população, 

concedendo com a maior amplitude possível os referidos direitos, é o ideal a ser buscado no 

Estado Social.  

 Cabe aqui um destaque ao direito à saúde, diante de sua importância social e seu 

impacto sobre as condições de vida e bem-estar da população. Além de ser bem público, é um 

direito social e “elemento estruturante do Estado de Bem-Estar Social brasileiro, conforme 
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determinado na Constituição de 1988, pela desmercantilização do acesso” (GADELHA; 

CARVALHO; PEREIRA, 2012, p. 39).  

 Ocorre que tal ideal não se materializou na vida do cidadão. Faz parte do cotidiano da 

população brasileira a notícia acerca da violação de direitos fundamentais, superlotação em 

presídios e cadeias públicas, falta de planejamento urbano, com esgotos a céu aberto, falta de 

programas sanitários para combate a doenças que afligem a população e pessoas aguardando 

atendimento e, por vezes, morrendo sem ele em prontos socorros e em hospitais da rede 

pública de saúde.  

 No que se refere à saúde, há quem defenda, ainda, que tal direito goza de dupla 

dimensão, podendo ser considerado direito de defesa, na medida em que impõe o respeito, 

tanto por parte do Estado quanto de terceiros, à saúde do titular do direito, evitando-se 

ingerências indevidas daqueles na saúde deste, bem como direito prestacional, eis que torna o 

particular credor de prestações materiais do Estado, a exemplo do atendimento médico 

hospitalar, do fornecimento de medicamentos e de toda prestação indispensável à realização 

concreta de tal direito (SARLET, 2002). 

 Nota-se, entretanto, que o dever constitucional de prestar os direitos de segunda 

dimensão, por vezes, não são cumpridos a contento, ocasionando lesões a direitos 

fundamentais, o que, muitas vezes, acarreta a necessidade de uma intervenção do Poder 

Judiciário, apesar de nem sempre ser a melhor medida, conforme será abordado nos próximos 

capítulos. 

 Há, ainda, os direitos de terceira dimensão, de titularidade difusa, não sendo 

relacionados ao indivíduo ou a determinado grupo, mas a todo ser humano. Têm como 

fundamentos os princípios da fraternidade e da solidariedade. Como exemplos, podem-se citar 
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a defesa do consumidor, do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à 

comunicação. 

 Tais direitos têm altíssimo caráter humanitário e base na universalidade. Cristalizaram-

se no final do século XX por seu cunho transindividual, por não se incluírem na proteção dos 

interesses de um Estado, de um grupo ou de um indivíduo específico, mas pertencerem a toda 

a coletividade, inclusive com caráter transgeracional – direitos a serem garantidos para as 

presentes e as futuras gerações, ou seja, não se admite que a sociedade atual usufrua de tais 

direitos de forma que comprometa a possibilidade das futuras gerações gozarem de tal 

possibilidade. 

 Fala-se, ainda, em uma quarta dimensão de direitos fundamentais, correspondente aos 

direitos à democracia, à informação e ao pluralismo jurídico, e uma quinta dimensão de 

direitos fundamentais correspondentes ao direito à paz mundial, apesar de tais conceitos não 

gozarem de consenso na doutrina (LENZA, 2014). 

Conforme se observou, os direitos fundamentais podem ser divididos em dimensões 

que não se excluem; ao revés, se completam. Entretanto, a implementação dos direitos de 

primeira dimensão não se desenvolve da mesma forma dos de segunda. Um dos motivos diz 

respeito à eficácia das normas constitucionais. Na classificação de José Afonso da Silva, as 

normas constitucionais podem ter eficácia plena e aplicabilidade imediata, eficácia contida ou 

eficácia limitada. Ensina o professor (SILVA, 2002, p. 82): 

 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da 

constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 

produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este 

criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e 

imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O segundo grupo também 

se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) 

todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter 

sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as 

normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples entrada em 

vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
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motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, 

deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou outro órgão do Estado.  
 

 Em regra, normas programáticas se enquadram, na classificação acima mencionada, 

como normas de eficácia limitada, ou seja, apesar da previsão constitucional servir de limite 

para legislação infraconstitucional, tais normas necessitam de uma atuação do legislador 

ordinário para produzirem plenos efeitos, através da regulamentação da previsão 

constitucional. 

 Contudo, apesar das normas constitucionais que estabelecem programas de governo 

serem, conforme mencionado, consideradas de eficácia limitada, necessitando de uma ação do 

legislador ordinário, quando se fala em direito à saúde, tais normativas já podem ser extraídas 

do próprio texto constitucional, que estabeleceu, inclusive, o tratamento a ser dado ao Sistema 

Único de Saúde. 

 Além disso, importante mencionar que os direitos e garantias fundamentais são, nos 

dizeres de Piovesan (2013, p. 62) “[...] dotados de especial força expansiva, projetando-se por 

todo o universo constitucional e servindo como critério interpretativo de todas as normas do 

ordenamento jurídico”. Assim, não se pode conceber uma interpretação do texto 

constitucional que não leve em consideração a necessidade de proteção de tais direitos e 

garantias. 

 Na mesma linha de raciocínio, acerca da previsão de direitos fundamentais no texto 

constitucional, Andrade (2019, p. 192) menciona que “[...] a Constituição vale por si, 

prevalece e vincula positivamente o legislador, de modo que uma lei só terá valor jurídico se 

estiver conforme com a norma constitucional que consagra um direito”, caso contrário não 

poderá gerar efeitos e ser aplicada pelo operador do direito. Na verdade, sequer poderia ter 

sido editada pelo legislador, diante da vinculação acima mencionada. Apesar de o autor 
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referir-se à Constituição portuguesa, a interpretação supracitada se adequa à Constituição e ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Ocorre que, apesar da previsão constitucional dos direitos sociais, por se tratarem de 

prestações materiais a serem implementadas pelo Estado, por sua própria natureza, não gozam 

da mesma efetividade afeta aos direitos não prestacionais, principalmente por gerarem ao 

Estado um custo para sua concretização. 

 Questiona-se, assim, se os custos dos direitos sociais podem inviabilizar a 

implementação dos direitos fundamentais de segunda dimensão, relativizando o dever estatal 

de garantia de proteção da dignidade do cidadão assistido, ou se o ente público deve cumprir 

seus deveres constitucionais independentemente da discussão e avaliação acerca da questão 

orçamentária.  

 Em especial no que diz respeito ao direito à saúde, enquanto direito prestacional, de 

segunda dimensão, cuja ausência de direcionamento dos investimentos públicos para 

promoção de uma prestação adequada de tais serviços à população pode acarretar lesão direta 

não somente à vida, mas também à dignidade do cidadão, a questão orçamentária é sempre 

levantada e, muitas vezes, a discussão bate às portas do Poder Judiciário, apesar de o caminho 

para discussão a respeito das políticas públicas e dos legitimados para tanto ser amplo e, a 

princípio, dever ser prévio ao Poder Judiciário. 

 Para se demonstrar a importância que vem ganhando o direito à saúde, tanto no 

ordenamento jurídico interno quanto no âmbito internacional, através dos órgãos e entidades 

de proteção dos direitos fundamentais, no item seguinte foram tratados aspectos relacionados 

à evolução de tal direito nas Constituições brasileiras, na legislação extravagante e em 

documentos internacionais que trataram do direito à saúde como obrigação a ser cumprida 

pelos Estados. 
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2.2 DIREITOS À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 

  

 

 Ao longo da história constitucional brasileira, o direito à saúde, enquanto direito 

fundamental, não recebeu a atenção devida, seja pelo contexto social da época seja pelos 

interesses que norteavam as discussões políticas, eis que, até o início do século XX prevalecia 

no Brasil uma economia baseada na produção agrícola visando a exportação, tendo as 

políticas de saúde, neste contexto, foco no controle de doenças que pudessem prejudicar o 

processo de produção e a atividade comercial, conforme expõe Mapelli Júnior (2017, p. 1): 

 

[…] ao menos até o início do século XX, pois, sendo o Brasil caracterizado por uma 

economia essencialmente agrária e voltada à atividade exploradora, as políticas 

públicas sanitárias concentravam-se praticamente em ações de limpeza e 

incolumidade dos espaços por onde circulavam mercadorias destinas à exportação, 

com vistas a controlar doenças que pudessem prejudicar o comércio exterior. 
 

 Basta verificar o conteúdo das constituições brasileiras, desde a Constituição do 

Império, outorgada em 1824, até a atual Constituição Federal de 1988, para se atestar que 

somente com esta última o direito à saúde foi devidamente considerado como um direito 

social fundamental. 

 Na verdade, no Brasil Imperial, a discussão acerca do direito à saúde sequer estava 

posta, sendo que, na Constituição de 1824, a única menção à saúde foi feita no art. 179, 

segundo o qual nenhum trabalho poderia ser proibido, se não fosse contrário à saúde dos 

cidadãos. Já na Constituição de 1891 não foi feita menção à saúde, demonstrando, à época, a 

falta de preocupação dos constituintes para com a matéria.  

 Nas Constituições que se seguiram, a de 1934 (art. 10, II), de 1937 (art. 16, XXVII e 

art. 18, “c”), de 1946 (art. art. 58º, XV, “b”) e de 1967 (art. 8º, XIV e XVII), houve menção à 

saúde somente quando do estabelecimento da competência legislativa sobre o tema, ora 
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privativa da União, ora concorrente da União e dos Estados-membros ou complementar dos 

Estados.  

 Apenas com a edição da Emenda Constitucional de 1969 foi vinculada receita à 

despesa com saúde pública, impondo ao município a obrigatoriedade de aplicação em 

programas de saúde de 6% do valor recebido do governo federal, a título de Fundo de 

Participação dos municípios (art. 25, § 4º). 

 As referidas Constituições, ao imporem a competência para legislar sobre o tema 

saúde ao ente federativo federal ou estadual, levavam o tratamento da matéria à legislação 

infraconstitucional, não proporcionando ao referido direito status constitucional. Isso mudou 

com a promulgação da Constituição de 1988, que logo em seu art. 6º, caput, tratou o direito à 

saúde como direito social. Segundo o referido artigo, além da saúde, são direitos sociais a 

educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados. 

 Nota-se, pois, que a abrangência dos direitos sociais foi substancialmente ampliada. O 

direito à saúde, em especial, que não ganhou espaço relevante nas constituições anteriores, 

sendo tratado apenas em normas esparsas, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 foi alçado a direito fundamental constitucionalmente previsto, garantindo posição de 

destaque no texto da carta magna, juntamente a outros direitos fundamentais.  

 Nesse sentido, Piovesan (2013, p. 57) expõe que, a partir da Constituição de 1988, 

“[...] os direitos humanos ganham relevo extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o 

documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no 

Brasil”.  
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 Por tal razão, diz-se que o direito à saúde recebeu do constituinte de 1988 uma 

proteção diferenciada, na linha do que ensina Sarlet (2002, p. 336).  

 

[…] a nossa Constituição vigente, afinada com a evolução constitucional 

contemporânea e com o direito internacional, não só agasalhou a saúde como bem 

jurídico digno de tutela constitucional, mas também foi mais além, consagrando a 

saúde como direito fundamental, outorgando-lhe, de tal sorte, proteção jurídica 

diferenciada no âmbito da ordem jurídico-constitucional pátria. 
 

 Além disso, a partir da Constituição de 1988, a imperatividade dos princípios e normas 

constitucionais foram aos poucos incorporados à ciência do direito, de forma a irradiar seus 

efeitos por todo o ordenamento jurídico, tendo como consequência natural a possibilidade de 

direitos humanos como a saúde serem exigidos junto ao Poder Judiciário (MAPELLI 

JÚNIOR, 2017). 

 Constata-se, assim, que houve uma significativa ampliação dos direitos sociais 

constitucionalmente previstos e, com isso, o cidadão ganhou a garantia de que a legislação 

infraconstitucional não mais pudesse suprimir ou sequer reduzir tais direitos; ao revés, os 

direitos sociais incluídos no texto constitucional devem ser implementados e estendidos a toda 

população, de acordo com sua necessidade.  

 Ao se reconhecer o status constitucional aos direitos fundamentais sociais, estes 

passaram a funcionar como um filtro para a legislação infraconstitucional, o que implica dizer 

que qualquer norma tendente a suprimir ou até mesmo reduzir um direito social pesará sobre 

ela o vício da inconstitucionalidade, eis que incorrerá em proibido retrocesso social. Nesse 

campo, há que se salientar que ao Estado é vedado não somente retroceder no que diz respeito 

à implementação dos direitos sociais como também à inércia continuada (PIOVESAN, 2013). 

 No mesmo sentido, entendendo que a teoria da proibição ou vedação do retrocesso 

social foi acolhida pelo constitucionalismo pátrio como decorrente de uma interpretação 

sistemática da Constituição, aponta Masson (2016, p. 295): 
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Enquanto derivação da doutrina francesa do “effet cliquet”, apresenta-se como 

importante tópico no estudo dos direitos sociais, a teoria da proibição ou vedação do 

retrocesso. Não expressa, mas decorrente do sistema jurídico-constitucional, a teoria 

foi acolhida pelo constitucionalismo pátrio como princípio que visa impedir a edição 

de qualquer medida tendente a revogar ou reduzir os direitos sociais já 

regulamentados e efetivados, sem que haja a criação de algum outro mecanismo 

alternativo apto a compensar a anulação dos benefícios já conquistados. 
 

 Além da previsão como direito social expresso no art. 6º, a Constituição Federal de 

1988 impôs ao Estado o dever de garantir saúde à população através da implementação de 

políticas públicas, sociais e econômicas, que tenham por objetivos a redução do risco de 

doenças e outros agravos, além da necessidade de promover o acesso igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, conforme se observa 

no art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

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

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

recuperação”. 

 Importante mencionar que as ações e serviços de saúde foram considerados pelo 

constituinte como de relevância pública, conforme previsão do art. 197 da CF/88. Assim, em 

qualquer de suas formas, sejam os serviços de saúde prestados diretamente pelo poder 

público, aqueles prestados pela iniciativa privada na forma de saúde complementar ou os 

serviços prestados pelas operadoras e planos de saúde, ou, ainda, saúde privada paga 

diretamente pelo usuário às prestadoras de serviços de saúde, deve haver uma intensa 

regulamentação, fiscalização e controle do Estado, de modo a atender aos preceitos 

constitucionais (MAPELLI JÚNIOR, 2017). 

 Aliás, importante salientar que, no que diz respeito à saúde privada, há a necessária 

regulação por parte do Estado, para que não se compreendam os serviços de saúde como 
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mercadorias e sim como direitos fundamentais sociais, conforme bem observam Bussinguer e 

Salles (2018, p. 8): 

 
[…] o protagonismo das instâncias sociais e do Estado frente ao dinamismo 

mercadológico, sob pena de se submeterem direitos fundamentais sociais básicos, 

como a saúde, à (i)lógica das trocas concorrenciais e comerciais. A efetividade do 

direito social não deve ser subordinada ao mercado e, consequentemente, a saúde 

não deve ser concebida com objeto de mercância. 
 

 Nessa linha de pensamento, não se pode admitir que a saúde, mesmo que prestada pela 

iniciativa privada, tenha como norte a lógica do mercado, motivo pelo qual a intervenção do 

Estado se faz necessária, seja através de uma intensa fiscalização, seja por meio da edição de 

normas regulatórias norteando as diretrizes para prestação dos referidos serviços ou 

fornecimento de produtos relacionados à saúde. 

 A Constituição garantiu, ainda, dentro do título “Da ordem social”, uma seção 

específica para a saúde, do art. 196 ao art. 200, onde, além de prever a saúde como direito de 

todos e dever do Estado (art. 196) e estabelecer como de relevância pública os serviços de 

saúde (art. 197), definiu as premissas sob as quais deve funcionar o Sistema Único de Saúde - 

SUS, conforme se observa no art. 198, abaixo transcrito: 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 

 Por serem considerados como serviços de relevância pública, as ações e dos serviços 

de saúde atraíram um intenso exercício do poder/dever de regulamentação, fiscalização e 

controle por parte do Estado, independentemente da execução direta do mesmo. Conforme 
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apontam Siqueira e Bussinguer (2010, p. 17), “[...] as competências decorrentes da relevância 

pública envolvem, certamente, o exercício de um poder regulador, de arbitragem e de 

intervenção executiva por parte das esferas do poder público”. 

 Nota-se, pois, que o constituinte, atento ao poder/dever acima mencionado, buscou 

criar um sistema organizado de forma descentralizada, impondo a cada ente federativo um 

conjunto de atribuições, além do dever de incluir a participação da comunidade no processo, 

garantindo-se, assim, uma gestão mais democrática e a aplicação adequada dos recursos de 

saúde. 

Sob essas diretrizes foi editada a Lei nº 8080/90, que regulou, em todo o território 

nacional, as ações e serviços de saúde, dispondo sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e o funcionamento dos 

respectivos serviços. Reafirmou, também, a saúde como direito fundamental do ser humano e 

que o dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família e da sociedade 

como um todo (art. 2, § 2º). 

 Não se pode olvidar, também, que a Constituição definiu a destinação de percentuais 

mínimos do orçamento para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, §§ 2º e 

3º), retirando parcela da discricionariedade do administrador, garantindo a higidez de todo o 

sistema e a aplicabilidade das normas gerais estabelecidas pela lei nº 8080/90, que 

regulamentou e completou as atribuições do SUS, cujas competências mínimas foram 

discriminadas no art. 200 da carta magna.  

 Salientando a importância do regramento constitucional do SUS, explica Mapelli 

Júnior (2017, p. 50): 
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A teoria jurídica da saúde pública inclusive para fins de aplicação da lei ao caso 

concreto pelo juiz de direito, obrigatoriamente deve partir do modelo constitucional 

do SUS, não somente em razão dos princípios genéricos da Constituição que devem 

irradiar por toda a ordem jurídica. Falar em direito à saúde pública a ser garantido 

pelo SUS, no contexto da importância que se pretende dar à Constituição Federal, é 

compreender que ela própria instituiu um modelo jurídico regulado (princípios, 

diretrizes e normas específicas) que, depois, foi integrado por normas 

infraconstitucionais para institucionalizar mais ainda o que ela mesma determinou. 

Não existe, assim, direito à saúde fora do modelo constitucional do SUS. 
  

 Com efeito, é principalmente através do SUS que se materializa o direito 

constitucional à saúde, não se podendo compreender tal direito sem uma visão sistemática das 

regras, princípios e diretrizes que norteiam a interpretação do modelo jurídico aplicado ao 

referido sistema, a partir da previsão constitucional. 

 Além disso, pode-se dizer que, em sua maior parte, o direito à saúde é implementado 

no âmbito municipal, tanto com a utilização de recursos próprios como também através do 

recebimento de repasses da União e do Estado, em razão da sistemática utilizada pelo SUS, 

que adotou a municipalização como uma de suas políticas. Nesse sentido, aponta Farias 

(2018, p. 77): 

 

[...] a efetivação do direito à saúde ocorre preponderantemente no âmbito dos 

Municípios brasileiros, que, por meio de recursos da União, dos Estados, e, até 

mesmo, provenientes de receitas próprias, investem nas políticas necessárias à 

população. A municipalização tornou esse ente o principal canal de escoamento das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
 

 Na linha do regramento constitucional do direito à saúde, destaca-se, ainda, na 

legislação infraconstitucional, a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) que, logo 

em seu art. 4º, institui a Política Nacional de Relações de Consumo, estabelecendo, como um 

de seus objetivos, “[...] o atendimento das necessidades dos consumidores e o respeito à sua 

segurança e saúde”. Nota-se que a referida lei, em atenção à necessidade de proteção dos 

consumidores como pessoas socialmente vulneráveis, assentou em seu art. 6º, como um dos 
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direitos básicos das referidas pessoas, a proteção de suas vidas e da sua saúde, impondo uma 

especial atenção à defesa de um mínimo de qualidade de vida à população. 

 Importante mencionar, também, na legislação infraconstitucional, a Lei nº 9313/96, 

relacionada ao fornecimento de medicamentos de forma gratuita aos portadores do HIV 

(Vírus da Imunodeficiência Humana); a Lei nº 8142/90, que estabelece a forma de 

participação da comunidade na gestão do SUS; a Lei nº 9434/97, que trata sobre a remoção de 

órgãos e tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante; e a Lei Complementar nº 

141/2012 que, regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, dispõe sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos entes federativos em ações e serviços 

públicos de saúde, além de estabelecer critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) 

esferas de governo.  

 Apesar de toda a sistemática criada acerca do direito à saúde, tanto na Constituição 

quanto na legislação extravagante, o conceito do que vem a ser tal direito e de quais 

prestações podem ser exigidas do Estado ainda gera controvérsias. Para Mapelli Júnior (2017, 

p. 41): 

 

A insuficiência de referências constitucionais aos conceitos amplos de cura, 

prevenção ou promoção (art. 196) e a um imperativo genérico de “integralidade” 

(art. 198, II), palavra que ainda não foi bem delimitada pelo Direito, tem suscitado 

as maiores controvérsias sobre o direito à saúde, quando analisado como direito a 

prestações materiais do Estado. 
 

 Ocorre que essa aparente confusão conceitual não pode constituir fator apto a 

inviabilizar a fruição do direito. Tanto é que o conceito foi consagrado, inclusive 

internacionalmente, no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde, que 
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definiu saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 1946).  

 Na verdade, a importância do direito à saúde foi reconhecida em diversos documentos 

internacionais, conforme bem exposto pela CIDH (2020, p. 14): 

 

[…] el derecho a la salud está consagrado por un vasto corpus iuris internacional; 

inter alia: el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 

artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Además, el derecho a la salud se reconoce en el 

artículo 5 apartado e) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial; el artículo 12.1 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el artículo 24.1 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 28 de la Convención 

sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y el artículo 25 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 

 É certo que os direitos sociais têm ganhado cada vez mais espaço em documentos 

internacionais, cujo pioneirismo coube à Declaração Universal da Organização das Nações 

Unidas (ONU) de 1948, que mencionou a necessidade de se sustentar um padrão de vida 

capaz de assegurar saúde e bem-estar como direito fundamental (SARLET, 2002), sendo a 

opinião pública um importante fator de incentivo às mudanças de perspectivas nas legislações 

internas dos Estados e ao surgimento de novos documentos internacionais garantidores de tais 

direitos. Nesse sentido, Andrade (2019, p. 34):  

 

[…] é manifesta a crescente importância da opinião pública internacional nesta 

matéria, que, além de ser responsável pela proliferação de convenções 

internacionais, às quais adere um número crescente de Estados, alimenta as correntes 

de opinião interna que, imbuídas de uma perspectiva cosmopolita, lutam pela 

realização efectiva dos direitos humanos em todos os aspectos da vida. 
 

 Nessa linha, o reconhecimento internacional do direito à saúde foi também 

mencionado no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado 

pelo Brasil nos termos do Decreto nº 591/92 (BRASIL, 1992) como sendo o direito de toda 
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pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental (art. 12). Frise-se 

que, apesar de tal documento não gozar de status constitucional, por não ter sido incorporado 

ao ordenamento jurídico brasileiro na forma do § 3º, do art. 5º, da CF/88, que garantiu aos 

“tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros”, o mesmo valor jurídico dado às emendas constitucionais, detém status supralegal, 

na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal3. 

 Há que se mencionar que, para fins de internalização, os tratados internacionais acerca 

do direito à saúde devem ser considerados tratados de direitos humanos e incorporados ora 

com status constitucional, ora com status supralegal, conforme acima mencionado. Sob essa 

ótica, afirmando o direito à saúde como direito social, humano e fundamental, ensinam 

Bussinguer e Salles (2018, p. 27): 

 

[...] podemos afirmar que o direito à saúde, reconhecido por instrumentos 

normativos nacionais e internacionais, é um Direito Social, Humano e Fundamental, 

argumento relevante para elidir interpretações que visem sustentar a não 

obrigatoriedade e a não auto - aplicabilidade desses direitos, bem como a não 

inclusão dos mesmos na cláusula de abertura do art. 5º, § 2º, da Constituição 

Federal. 
 

 Observa-se, ainda, que o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais estabelece em seu art. 12 algumas medidas a serem adotadas pelos Estados Partes, 

no intuito de assegurar o pleno exercício do direito à saúde, como promover (BRASIL, 1992):  

a) diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 

desenvolvimento é das crianças;  
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente;  
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e 

outras, bem como a luta contra essas doenças; 
d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços 

médicos em caso de enfermidade. 

 

 

3 RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE104 de 5-6-2009  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
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 Além disso, constitui um dos objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável 

global proporcionar a todos o bem-estar e assegurar uma vida saudável4, demonstrando a 

preocupação mundial com a defesa dos direitos sociais, não se admitindo um 

desenvolvimento econômico sem a consideração acerca da proteção do meio ambiente e da 

saúde da população, para que todo ser humano possa gozar de qualidade de vida, inclusive 

como um legado a ser deixado para as próximas gerações. 

 Outrossim, há que se dizer que o direito à saúde é inerente à condição humana, 

devendo ter igualdade de tratamento e valoração jurídica atribuída a outros direitos 

fundamentais, a exemplo da vida, moradia ou intimidade, posto que não se pode falar em 

gozo efetivo dos demais direitos sociais sem uma saúde adequada. Nesta toada devem ser 

interpretadas todas as normas, sejam elas constitucionais ou legais, que tratam acerca do 

direito à saúde. 

 Na verdade, o direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida, considerando 

que não se pode falar em uma vida digna sem um mínimo de condição de saúde ao cidadão. A 

proteção do direito à vida por parte do Estado se dá, neste contexto, com o combate às 

doenças, desnutrição, epidemias, pandemias e outras mazelas que atingem a saúde da 

população. 

 

 

4 Trata-se do objetivo 3 da Agenda 2030 da ONU. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 16 ago. 2020. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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 Além disso, há que se considerar que os direitos sociais, inclusive o direito à saúde, 

fazem parte de uma evolução história, dependente de diversos fatores, inclusive econômicos e 

políticos, mas todos têm, por fim, fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, 

na linha do que ensina Andrade (2019, p. 94), segundo o qual: “[…] o princípio da dignidade 

da pessoa humana (individual) está na base de todos os direitos constitucionalmente 

consagrados, quer dos direitos e liberdades tradicionais, quer dos direitos de participação 

política, quer dos direitos dos trabalhadores e dos direitos a prestações sociais”. 

 Apesar de o autor referir-se à Constituição portuguesa de 1976, traz conceitos 

aplicáveis à Constituição brasileira, na medida em que diz que, “no que respeita aos direitos 

fundamentais, essa luta histórica desenvolve-se ao longo de uma linha condutora, de um 

princípio fundamental que constitui o núcleo essencial de todas as reivindicações e 

conquistas: o princípio da dignidade da pessoa humana” (ANDRADE, 2019, p. 101). 

 Percebe-se, assim, que o referido direito ganhou atenção não só do constituinte como 

também do legislador infraconstitucional e até em documentos internacionais, conforme já 

mencionado. Logo, a questão que se impõe não está na falta de reconhecimento legislativo do 

direito em debate, mas de sua garantia no cotidiano do cidadão, discussão essa que adentra o 

campo da efetivação das políticas públicas diante da escassez de recursos, um contraponto 

entre a reserva do possível e a efetivação do mínimo existencial, conceitos esses melhor 

abordados no segundo capítulo. 

 Por outro lado, tanto a ideia de dignidade da pessoa humana quanto a análise do direito 

à saúde são conceitos em construção, que devem ser verificados de acordo com as 

necessidades que vão surgindo ao longo do tempo, de modo que as alterações da legislação 

para concessão de prestações de saúde devem acompanhar a evolução dos tratamentos 

médicos, a produção de novos medicamentos, bem como o surgimento de novas doenças. 



38 

 

Enfim, devem acompanhar as necessidades da população, tanto em uma perspectiva 

preventiva quanto curativa. 

 

 

2.3 COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

 

 Não se quer neste tópico esgotar o tema “colisão de direitos fundamentais”, o que 

poderia ser, inclusive, objeto de obra específica. Buscou-se tão somente, através da análise de 

alguns critérios mencionados pela doutrina especializada, contextualizar algumas das 

implicações que esta colisão de direitos fundamentais acarreta na postulação de tais direitos 

junto ao Poder Judiciário, impondo uma criteriosa atuação desse poder quando da resolução 

dos conflitos sociais. 

 Parte-se da premissa de que os direitos fundamentais não podem ser absolutos nem 

ilimitados, eis que mesmo na “[...] época liberal-individualista se entendia que os direitos 

fundamentais (cada um dos direitos e os direitos de cada um) tinham como limite a 

necessidade de assegurar aos outros o gozo dos mesmos direitos” (ANDRADE, 2019, p. 261). 

Ou seja, o exercício do direito fundamental de um cidadão encontra seu primeiro limite no 

direito de outro cidadão. 

 Muitas vezes não há sequer que se falar em conflito de direitos fundamentais, mas de 

determinação, através da interpretação normativa, do âmbito de proteção dos direitos 

constitucionalmente previstos. Conforme salienta Andrade (2019, p. 263), “[...] está em causa 

um problema de interpretação das normas constitucionais, que compreende o problema da 

determinação do âmbito protegido, isto é, dos limites imanentes ou constitucionais de um 

direito fundamental”. 
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 Desta forma, para o autor português, a própria Constituição exclui do respectivo 

programa normativo a proteção de determinadas situações, como ocorre com a 

impossibilidade de se alegar o direito de propriedade como obstáculo ao dever de pagar 

impostos ou o direito de contrair casamento como fundamento para se possibilitar a 

poligamia.  

 Assim, a previsão de direitos fundamentais na Constituição recebe limites imanentes, 

seja no próprio texto da carta magna, seja por meio de interpretação, pelo fato destes limites 

estarem implícitos no texto constitucional, excluindo-se do seu âmbito de proteção algumas 

hipóteses que não foram abarcadas pelo programa normativo (ANDRADE, 2019). 

 Neste sentido, um aparente conflito entre direitos fundamentais se resolveria pela 

interpretação legislativa ou judicial dos limites imanentes expressos ou implícitos no texto 

constitucional, extraindo-se o âmbito de proteção da norma e excluindo-se as situações que 

não estariam salvaguardadas pelo preceito normativo. 

 Deste modo, essa limitação dos direitos fundamentais pode ocorrer tanto pelo meio 

legislativo, exigindo neste caso uma especial fundamentação social do desvalor atribuído às 

atividades restringidas, quanto no âmbito do controle jurisdicional. Nesta última hipótese, se 

apresenta como particularmente delicada a apreciação pelo Poder Judiciário da 

proporcionalidade imposta pelo legislativo, eis que a aferição do sentimento comunitário, num 

contexto abstrato, pertence mais ao legislador eleito democraticamente que ao juiz, de forma 

que o magistrado tenderá a fazer um controle mais de evidência do que de defensabilidade 

(ANDRADE, 2019). 

 Não sendo o caso de limites imanentes, mas de verdadeiro conflito de direitos 

fundamentais, a resolução deverá ser norteada pela ponderação não dos valores envolvidos, 
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mas da forma de exercício dos direitos contrapostos, de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto, na linha do que ensina Andrade (2019, p. 299-300): 

 

A questão do conflito de direitos ou de valores depende, pois, de um procedimento e 

de um juízo de ponderação, não dos valores em si, mas das formas ou modos de 

exercício (especiais) dos direitos, nas circunstâncias do caso concreto, tentando 

encontrar e justificar a solução mais conforme ao conjunto dos valores 

constitucionais (à ordem constitucional). 
 

 Outros critérios, porém, surgem na doutrina para resolução do conflito entre direitos 

fundamentais, a exemplo daquele apresentado por Alexy. Para o autor, necessária se faz, para 

melhor compreensão da discussão acerca da colisão de direitos fundamentais, a diferenciação 

entre regras e princípios, pois, “[...] sem ela não pode haver nem uma teoria adequada sobre as 

restrições a direitos fundamentais, nem uma doutrina satisfatória sobre colisões, nem uma 

teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico” (ALEXY, 2015, 

p. 85). 

 Pela clareza, merecem transcrição os apontamentos feitos pelo autor (ALEXY, 2015, 

p. 90):  

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 

colidentes. 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 

regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 

menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível.  
 

 Em apertada síntese, enquanto a colisão entre regras é resolvida afastando-se a 

aplicação de uma delas quando contraditória à outra, sendo ela declarada inválida, a colisão 

entre princípios se resolve pelo sopesamento, prevalecendo aquele que tiver maior peso no 
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caso concreto, posto que abstratamente detém a mesma hierarquia normativa. O resultado 

desse sopesamento é uma regra de direito fundamental atribuída, à qual serão subsumidos os 

elementos do caso concreto.  

 Desta forma, para Alexy (2015), os princípios, enquanto mandamentos de otimização 

do sistema, devem ser atendidos na maior medida possível, devendo, para tanto, serem 

analisadas as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, abrindo campo para implementação 

de direitos fundamentais em diferentes graus. 

 Esse sopesamento deve ser feito sempre que estiverem em colisão direitos 

fundamentais como vida, liberdade, integridade física, honra, saúde, entre outros direitos, 

principalmente quando da análise da dignidade da pessoa humana, como fundamento direto 

de alguns desses direitos, em razão do grau de subjetividade que o princípio abstratamente 

apresenta. 

 Além disso, em razão da natureza principiológica dos direitos fundamentais, para 

resolução do conflito quando estes estiverem em colisão, esse sopesamento se dá, 

logicamente, pela aplicação da máxima da proporcionalidade, em suas três facetas 

(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Para Alexy (2015, p. 116-

117):  

 

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios 

serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as 

máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como 

mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas.  
  

 Nessa linha de raciocínio, observa-se que, no plano empírico, direitos fundamentais 

podem estar contrapostos, momento em que o intérprete deverá compatibilizá-los, de forma a 

permitir o regular exercício de ambos, podendo, para tanto, utilizar o princípio da 

harmonização ou concordância prática, através dos quais se impõe uma compatibilização dos 
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direitos contrapostos, de modo que um não exclua o outro. Sob a mesma premissa, explica 

Moraes (2016, p. 93):  

 

[...] quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o 

intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, 

de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício 

total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito 

de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do 

verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua 

finalidade precípua.  
 

 Nota-se que, para os autores acima referidos, o confronto dos direitos fundamentais 

constitucionais muitas vezes não se dá no plano abstrato, considerando que o status normativo 

de ambos é equivalente, mas sim por ocasião da análise do caso concreto, havendo uma 

redução proporcional do âmbito de aplicação de cada um, para que não se sacrifique o outro. 

 Nem mesmo os direitos fundamentais incluídos no ordenamento jurídico brasileiro por 

meio de documentos internacionais, com status de norma constitucional, podem receber 

tratamento diferenciado. Devem, quando em colisão com outros direitos fundamentais, ser 

ponderados os valores contrapostos à luz do caso concreto. Com esse entendimento, explica 

Sarlet (2009, p. 140): 

 

Mesmo que se outorgue aos direitos sediados em tratados internacionais posição 

equivalente aos direitos fundamentais constitucionais, a solução jamais poderá ser a 

de sacrificar um dos direitos em rota de colisão, aplicando-se, neste particular, as 

regras de praxe, procedendo-se à ponderação dos valores em pauta, à luz do 

princípio da concordância prática e da proporcionalidade. 
 

 A análise da abrangência a aplicabilidade do preceito definidor da proteção de um 

direito fundamental feita à luz do caso concreto se apresenta como ainda mais importante 

diante da carga dinâmica dos direitos sociais, cuja construção se dá de acordo com a cultura e 

o momento histórico em que são concebidos os direitos, na linha do que ensina Herrera Flores 

(2009, p. 73): 
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[…] direitos humanos não podem existir em um mundo ideal que espera ser posto 

em prática por uma ação que separa o público do privado. Igualmente, não se trata 

de categorias abstraídas dos contextos reais em que vivemos. Pelo contrário, os 

direitos humanos são criados e recriados na medida em que vamos atuando no 

processo de construção social da realidade.  
 

 Esse processo de ponderação dos valores contrapostos no caso concreto, com 

sopesamento dos diretos fundamentais envolvidos e aplicação do princípio da 

proporcionalidade, deve ser feita pelo julgador ao decidir a causa, utilizando-se do princípio 

da concordância prática ou da harmonização, interpretando de forma sistemática o 

ordenamento jurídico, para resolução do conflito social. 

 Não se trata de uma análise descomplicada, em especial quando se discute a concessão 

do direito à saúde. Assim, necessária se faz a correta ponderação dos bens jurídicos afetados 

pela decisão. Conforme aponta Barroso (2009, p. 36), “[...] 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”. 

 Pode ocorrer uma situação de conflito em que, apesar de se apresentar uma postulação 

em face do Estado para concessão de determinado direito fundamental, a consequência da 

decisão ser a lesão a outros direitos fundamentais de igual valor. Por tal razão, a necessidade 

de atenção por parte do julgador, não somente para o pedido que lhe é submetido à 

apreciação, mas também e principalmente para o impacto prático porventura causado pela 

decisão.  

 Este cuidado deve permear as decisões judiciais, em especial pelos efeitos que podem 

ser gerados no todo, diante da concessão individual de determinado direito social. Com essa 

posição, aponta Araújo Filho (2019, p. 46): 
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Pode até vir à mente, de súbito e com simplicidade, que satisfazer alguém é melhor 

do que não satisfazer ninguém, mas a equação se torna intrincada quando se leva em 

conta, por respeito à realidade, que a satisfação aleatória de alguns pode dificultar ou 

comprometer a satisfação de todos. Lembre-se que no Brasil não há apenas duas 

dúzias de pessoas aquém do que representaria o mínimo existencial.  
 

 Verifica-se, pois, que, muitas vezes, não se discute o direito fundamental de um 

indivíduo em face do Estado, mas sim a concessão para aquele, tendo como consequência a 

impossibilidade de satisfação do interesse coletivo ou, até mesmo, o sacrifício do direito de 

outro cidadão que se encontra nas mesmas condições, motivo pelo qual a correta ponderação 

dos interesses em jogo se apresenta como de suma importância para a resolução dos conflitos 

sociais. 

 

 

2.4 PRINCÍPIO DA IGUALDADE E O ACESSO AO DIREITO À SAÚDE 

  

 

 Das muitas menções à igualdade no texto da Constituição, destaca-se a do caput do art. 

5º, segundo a qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”  

 Verifica-se que o constituinte garantiu a inviolabilidade dos direitos fundamentais, 

tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros residentes no País, determinando a igualdade de 

tratamento entre eles no que tange à observância das leis nacionais. Em atenção à previsão 

constitucional, explica Masson (2016, p. 228): 

 

Essa ótica de aplicação do princípio pressupõe um diploma normativo já elaborado, 

e dirige-se aos Poderes Públicos quando da aplicação do mesmo, pois não poderão 

ser utilizados critérios seletivos ou discriminatórios que não decorram do próprio ato 

normativo. Assegura-se, deste modo, que a lei, genérica e abstrata, incida de modo 



45 

 
neutro nas ocorrências fáticas, vale dizer, seja igual para todos e não tolere espaços 

para privilégios ou distinções. 
 

 A Constituição instituiu, ainda, em seu art. 3º, incisos III e IV, como objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e 

regionais e a promoção do bem de todos, “[...] sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). Nos dizeres de Piovesan 

(2013, p. 59), “infere-se desses dispositivos quão acentuada é a preocupação da Constituição 

em assegurar os valores da dignidade e do bem-estar da pessoa humana, como imperativo de 

justiça social”.  

 Dos dispositivos constitucionais acima mencionados extrai-se a necessidade de 

observância do princípio da igualdade. Entretanto, quando se fala em igualdade, uma 

distinção se faz necessária. De um lado encontra-se a igualdade formal, perante a lei, impondo 

um ato normativo geral e abstrato, sem pessoalidade; de outro, a igualdade material, atrelada à 

ideia de isonomia, permitindo o estabelecimento de critérios justos e razoáveis para criação de 

tratamentos desiguais, na medida da desigualdade de cada um. Nestes termos, ensina 

Carvalho (2017, p. 94):  

 

A isonomia, analisada formalmente, veda tratamento diferenciado às pessoas por 

motivos de índole pessoal, de forma a garantir-se uma padronização de condutas do 

Estado em relação aos cidadãos. Por seu turno, em seu aspecto material, a isonomia 

justifica tratamento diferenciado como forma de igualar juridicamente aqueles que 

são desiguais faticamente. Neste sentido, o preceito determina que a Administração 

Pública deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 

das suas desigualdades. 
 

 Aliás, os direitos prestacionais estão vocacionados, em essência, a sanar desigualdades 

materiais na sociedade. O Estado atua, concedendo e implementando direitos com a finalidade 

de amparar os mais necessitados, proporcionando uma maior distribuição dos recursos e 

diminuindo as desigualdades sociais, garantindo-se a chamada justiça distributiva. 
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 Seguindo as diretrizes constitucionais, a Lei 8080/90 trouxe a previsão de que “a 

igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” 

constitui princípio a ser observado por ocasião da verificação da implementação das ações e 

serviços de saúde, sejam públicos ou privados, contratados ou conveniados, que integram o 

SUS (Art. 7º, IV, da Lei 8080/90). 

 Observa-se que, quando se fala em acesso ao direito à saúde, a importância do 

princípio da igualdade se torna ainda mais patente, pois não se podem conceber políticas 

públicas com tratamento diferenciado à parcela da população, com utilização de parâmetros 

discriminatórios. Assim, sempre que houver colisões de direitos fundamentais, o princípio da 

igualdade ou isonomia deve nortear as decisões, sejam administrativas ou judiciais, que 

resolvam o conflito de interesses.  

 A própria Constituição Federal, quando trata do direito à saúde em seu art. 196, 

menciona a necessidade de se garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, impondo ao legislador e ao gestor público a 

atenção ao princípio da igualdade.  

 Segundo a CIDH (2020, 59), a necessidade de garantir a isonomia, ou não 

discriminação, pode, também, ser extraída da Convenção Americana que, apesar de não 

conter uma clara definição de “discriminação”, a partir da interpretação do seu texto é 

possível extrair que esta está relacionada com: 

 

[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el 

nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.  
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 Desta forma, motivos como raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra, 

origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou qualquer outra condição social que 

possa ser considerada discriminatória não podem nortear as decisões acerca dos direitos 

fundamentais para fins de estabelecer distinções, exclusões, restrições ou preferências para o 

gozo ou exercício, em condições de igualdade por parte dos titulares dos direitos 

fundamentais sociais. 

 No mesmo sentido, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que em seu artigo 

14 apregoa que os direitos reconhecidos na referida convenção devem ser “assegurados sem 

quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões 

políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, 

o nascimento ou qualquer outra situação”.  

 Percebe-se que tanto a Convenção Americana quanto a Convenção Europeia 

dedicaram especial atenção à necessidade de garantir um tratamento não discriminatório 

àqueles que necessitam gozar dos direitos previstos nos referidos documentos internacionais. 

O princípio da igualdade se apresenta, assim, como premissa básica para análise da concessão 

e gozo de direitos fundamentais. 

 Saliente-se que essa lógica de obediência ao princípio da igualdade ou de concessão de 

tratamento isonômico deve nortear não somente o gozo de direitos fundamentais e a proteção 

de eventuais violações, como também a produção legislativa da matéria, tanto no sistema 

jurídico nacional quanto no âmbito internacional, devendo os órgãos e entidades 

internacionais fiscalizarem, dentro do seu âmbito de competência, o cumprimento dos tratados 

ratificados pelos Estados.  

 Importante salientar, também, a importância da participação social na formulação das 

políticas públicas como forma de obtenção de decisões adequadas e atentas à necessidade de 
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observância do princípio da igualdade no atendimento do direito à saúde, conforme 

mencionam (GADELHA; CARVALHO; PEREIRA, 2012, p. 50): 

 

Transcender a ação governamental para envolver a sociedade civil e os setores 

privado e de voluntariado é um passo vital na ação para a igualdade na saúde. A 

inclusão crescente da participação da comunidade e da sociedade nos processos das 

políticas ajuda a assegurar decisões justas sobre os temas da igualdade na saúde. 

Tornar a saúde e a igualdade na saúde um valor partilhado entre diferentes setores 

constitui uma estratégia politicamente desafiante, porém necessária.  
 

 Não se quer dizer, pelo exposto, que não possa haver tratamento diferenciado quando 

se trata da realização do direito fundamental à saúde, mas, sim, que não podem ser utilizados 

critérios discriminatórios, seja para a elaboração e implementação de políticas públicas de 

saúde, seja para o processo decisório, quando da intervenção jurisdicional em tema de saúde 

pública.  

 Com efeito, o que importa é a definição, durante o processo de implementação e 

garantia dos direitos fundamentais, do critério diferenciador na análise da aplicação do 

princípio da igualdade, conforme esclarece Ávila (2006, p. 137): 

 

A concretização do princípio da igualdade depende do critério-medida objeto de 

diferenciação. Isso porque o princípio da igualdade, ele próprio, nada diz quanto aos 

bens ou aos fins de que se serve a igualdade para diferenciar ou igualar as pessoas. 

As pessoas ou situações são iguais ou desiguais em função de um critério 

diferenciador. 
 

 Apresenta-se importante, nesse sentido, todas as vezes que a norma estatal definir 

critérios de tratamento diferenciado entre seus destinatários, a verificação da adequação entre 

essas regras e os motivos que ensejaram a discriminação, a fim de se justificar a diferenciação 

e se aferir, com isso, se o critério utilizado é constitucional ou se houve violação ao princípio 

da igualdade, afrontando, por consequência, a própria Constituição Federal (CARVALHO, 

2017, p. 94). 
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 Nesta toada, em atenção ao princípio da igualdade, fixa-se a premissa de que não se 

pode ter como critério para acesso ao direito à saúde a busca pelo Poder Judiciário, ou seja, 

não se pode dar prioridade àquele que buscou a tutela jurisdicional em detrimento daquele que 

não teve a oportunidade do acesso à justiça, mas encontra-se nas mesmas condições do que 

buscou o Poder Judiciário.  

 Caso contrário, ocorre o que se chamou na judicialização da saúde como “tragédia dos 

comuns”, ou seja, “[...] enquanto alguns ganham com decisões favoráveis, outros ficam sem a 

cobertura prometida pelo SUS porque os recursos já foram utilizados por quem chegou na 

frente. Assim, ganha quem for mais rápido” (CONASS, 2018, p. 16).  

Outrossim, há que se mencionar que os grupos mais vulneráveis são constantemente 

preteridos em litígios envolvendo direitos econômicos e sociais, diante da dificuldade de 

reivindicarem seus direitos, enquanto as classes mais favorecidas encontram-se melhor 

equipadas com recursos, alfabetização e informação que lhes permitem acessar prontamente 

os tribunais (YOUNG, 2019). 

Nessa medida, apesar de involuntariamente, uma atuação jurisdicional passa a ser 

critério definidor daqueles que poderão usufruir dos direitos fundamentais, muitas vezes 

favorecendo as classes mais afortunadas, que têm melhores condições de acessar o Poder 

Judiciário, o que não se pode admitir. Por esse motivo, deve-se tomar redobrado cuidado no 

sentido da proteção do princípio da igualdade por ocasião da prolação de decisões judiciais 

acerca da implementação de direitos fundamentais. 

Postura diversa da acima mencionada pode acarretar, além da concessão de soluções 

não sistematizadas, na promoção de um processo judicial inclinado ao favorecimento de 

interesses daqueles que detêm mais recursos financeiros, desempenhando, por ironia, papel de 
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desequilíbrio nas relações sociais e de desempoderamento dos detentores de direitos 

(YOUNG, 2019). 

 Saliente-se que o Poder Judiciário se apresenta, também, como destinatário do 

princípio da isonomia, na medida em que deve buscar tratar igualmente os jurisdicionados que 

se encontrarem de fato na mesma situação, não se podendo admitir uma interpretação que vá 

de encontro ao referido princípio. Na mesma linha de pensamento, ensina Perlingeiro (2012, 

p. 220): 

 

Não seria lógico que uma atuação administrativa originariamente dirigida à 

coletividade, uma vez judicializada, fosse oponível tão somente aos que se 

dispusessem demandar; o Judiciário não deve ser associado a uma exegese que seja 

capaz de romper com o princípio da isonomia administrativa.  
 

 Além disso, uma decisão judicial com respeito ao princípio da igualdade deve 

considerar a possibilidade fática e jurídica, bem como os reflexos orçamentários de concessão 

por parte da administração pública da mesma prestação de saúde buscada individualmente 

para a coletividade que se encontra nas mesmas condições, atento a todas as pessoas que 

dependem ou podem vir a depender do SUS. “Justamente por tal razão, o impacto 

socioeconômico e o interesse público desta providência necessitam ser, prévia e 

exaustivamente, discutidos no bojo do processo judicial, não sendo possível ao magistrado, 

quando do julgamento, ignorar tais efeitos indiretos de sua decisão” (PERLINGEIRO, 2012, 

p. 222). 

 Ademais, há que se considerar que uma determinação judicial que conceda uma 

prestação de saúde em um caso individual no qual a norma regulamentadora editada pela ANS 

(Agência Nacional de Saúde Suplementar) não abranja a hipótese, tem como efeito reflexo a 

necessidade de se reconhecer que a mesma consequência jurídica deve ser aplicada a outros 

cidadãos que se encontram em situação semelhante, em atenção ao princípio da isonomia. 
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Mas como fazer isso em uma demanda individual cujos efeitos estão adstritos às partes 

envolvidas no processo? 

 Na hipótese supracitada, conforme aponta Perlingeiro (2012, p. 224): 

 

Melhor seria se a questão de fundo, que envolvesse uma atuação da ANS, fosse 

levada – como questão prejudicial – a um procedimento específico e autônomo, de 

competência privativa de um tribunal legitimado para proferir uma decisão de 

procedência ou de improcedência, e provida de efeito erga omnes. 
 

 Com isso, se estaria garantindo a observância do princípio da isonomia, na medida em 

que a decisão proferida com efeito erga omnes teria o condão de proporcionar a concessão da 

mesma prestação a todos aqueles que se enquadrarem na mesma situação analisada pelo 

julgador. 

 Parte-se das considerações acima e da análise dos custos dos direitos sociais, que serão 

abordados no capítulo seguinte, para tratar do controle das políticas públicas e da necessidade 

de decisões criteriosas por parte dos órgãos jurisdicionais, no tema direito à saúde. 

 

 

 

 



52 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E OS CUSTOS DOS DIREITOS SOCIAIS 

  

 Muitas vezes a discussão acerca da implementação de prestações sociais de saúde 

partem das demandas que chegam ao Poder Judiciário e da necessidade de se garantir a 

inviolabilidade do direito a vida digna, deixando em segundo plano, como interesse 

secundário do Estado, questões referentes ao orçamento público e à implementação dos 

programas de governo. 

 Talvez essa constatação de que os custos dos direitos sociais estão em segundo plano, 

ou são negligenciados, seja algo cultural, decorrente da necessidade de se apontar os direitos 

como algo positivo, conforme expõem Holmes e Sunstein (2019, p. 13):  

 

O desejo universal de apresentar os direitos como uma coisa positiva, sem ressalva 

alguma, talvez ajude a explicar por que uma abordagem que não leva em conta o 

custo é vista com simpatia por todos os lados do debate. Com efeito, podemos até 

falar, nesse contexto, de um tabu cultural – fundado, talvez, em preocupações 

realistas – contra o “cálculo dos custos” da garantia de direitos. 
 

 Ocorre que, para a correta compreensão do problema, necessária se faz uma discussão 

prévia acerca das políticas públicas e dos custos dos direitos sociais, diante da limitação 

orçamentária, para se evitar as consequências negativas que podem advir das decisões judicias 

que abstraem tais questões. Na mesma linha de pensamento, expõe Mapelli Júnior (2017, p. 

126): 

 

O tema do custo dos direitos sociais e da limitação dos recursos orçamentários 

talvez tenha uma solução fácil no plano teórico, sobretudo para aqueles que 

acreditam na concretização imediata de direitos apenas porque foram positivados na 

Constituição, mas é preciso um choque de realidade para compreender melhor o 

dilema e buscar parâmetros para as decisões judiciais. Há necessidade de se verificar 

como ocorre o cumprimento das ordens judiciais empiricamente, na prática, bem 

como, as consequências danosas que podem surgir com o desvio de verbas 

destinadas previamente a outros programas governamentais. 
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 Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento por parte dos Estados de direitos 

econômicos e sociais se deram através de reformas constitucionais que resultaram em 

inovações na interpretação e implementação dos direitos e iniciaram novas pressões sobre o 

Estado em sua regulamentação de mercados (YOUNG, 2019). 

 Muitas vezes são desconsiderados, assim, os custos e o complexo processo que 

envolve a implementação e o acompanhamento da prestação dos serviços de saúde. A 

regulação envolve, segundo anotam Siqueira e Bussinguer (2010, p. 31): 

 

[…] a difícil tarefa de conciliar os diferentes interesses representados, sem nunca 

perder de vista a garantia do acesso e a qualidade dos serviços ofertados aos usuários 

do SUS, tendo o arbítrio de intervir na qualidade desses serviços e suas ações, com 

cuidadosa observância dos recursos financeiros, visto que além de agregar valor à 

atenção prestada aos cidadãos, também compete à regulação agregar valor aos 

processos de trabalho da gestão do SUS. 
 

 Importante mencionar que o Estado, além de se ocupar com a qualidade dos serviços 

de saúde a serem prestados à população, deve exercer a fiscalização da iniciativa privada na 

prestação de serviços e na comercialização de medicamentos, de forma que o poder 

econômico das grandes indústrias farmacêuticas não possa influenciar de forma negativa na 

aquisição e disponibilização de medicamentos à população.  

 Nesse sentido foi editada a Lei nº 10.742, em 06 de outubro de 2003, que “estabelece 

normas de regulação do setor farmacêutico, com a finalidade de promover a assistência 

farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos 

e a competitividade do setor”. 

 Ganha ainda mais importância a ideia de custos dos direitos sociais na medida em que 

o desenvolvimento do Estado com foco tão somente no crescimento econômico, através do 

processo de industrialização, acarretou ainda mais desigualdades, motivo pelo qual iniciou-se 

o movimento de inclusão das discussões acerca de um desenvolvimento inclusivo ou 
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sustentável, com abordagem das questões sociais como necessárias à política estatal, através 

da diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. “No Brasil, um exemplo sintomático 

desse movimento foi a inclusão do ‘S’ na sigla do BNDE, que passou então a se chamar 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 1982, mais de três décadas 

após a sua fundação” (GADELHA; CARVALHO; PEREIRA, 2012, p. 28). 

 Daí a importância de uma análise dos custos dos direitos sociais e da 

operacionalização das políticas públicas, com avaliação das estruturas dos orçamentos 

públicos e a necessidade de uma maior transparência nos gastos e na realização da prestação 

de contas, principalmente porque o grau de efetividade ou intensidade da força normativa dos 

preceitos constitucionais que garantem os direitos sociais é “[...] medida pela capacidade do 

ordenamento jurídico-constitucional de assegurar a sua realização na vida comunitária” 

(ANDRADE, 2019, p. 190). 

 Na verdade, há que se considerar que todos os direitos, sejam positivos ou negativos, 

têm um custo e necessitam de uma estrutura estatal que os garanta, conforme anotam Holmes 

e Sunstein (2019, p. 31), para quem “[...] todos os direitos custam caro porque todos eles 

pressupõem que o contribuinte financie um mecanismo eficiente de supervisão, que monitore 

o exercício dos direitos e o imponha quando necessário”. 

 Nessa linha de pensamento, percebe-se que a concessão de qualquer direito implica 

em uma despesa para o Estado. Quando se fala em tratamentos cientificamente não 

comprovados, a concessão por parte do Poder Judiciário na “tentativa” de garantir o direito à 

saúde gera um custo ainda maior, seja pessoal, eis que não há garantia de sucesso do 

tratamento, seja no plano social, “porquanto a solidarização decorrente dos gastos com 

terapias sem comprovação científica é compartilhada com todos os cidadãos” (CONASS, 

2018, p. 16).  
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 Pois bem, vejamos, então, no que consistem as políticas públicas de saúde e como 

funciona a implementação dos planos de governo, partindo-se da análise do disposto na 

Constituição Federal. 

 A Carta Magna prevê em seu art. 3º, os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 Para cumprir esse mister, promovendo os objetivos supracitados, o Estado deve 

envidar esforços variados, planejando e executando ações, de forma articulada, em prol do 

bem-estar comum, eis que toda atuação da Administração Pública deve ter por finalidade o 

atendimento do interesse público. 

 As políticas públicas se apresentam, assim, como manifestações do poder estatal que, 

através da estipulação de metas e criação de programas de governo e processos de atuação 

institucionalmente articulados, buscam viabilizar o cumprimento dos objetivos insculpidos na 

Constituição, com atenção aos princípios que norteiam a atividade administrativa, em especial 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da 

CF/88). 

 Nessa perspectiva, para atingir o bem comum são necessárias ações em diversas 

frentes, em especial no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo o planejamento 

orçamentário, o estabelecimento das prioridades da gestão governamental e a implementação 

dos projetos de execução dos planos de governo, todos alinhados com a necessidade de 

atender ao interesse público. 
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 Nesse contexto de implementação de políticas públicas em prol de um 

desenvolvimento econômico e social com ênfase no interesse coletivo, “[...] garantir direitos, 

promover a proteção social e gerar oportunidades de inclusão são não apenas objetivos 

plausíveis, mas também condições necessárias a qualquer projeto nacional” (GADELHA; 

CARVALHO; PEREIRA, 2012, p. 33). 

 É através das políticas públicas que o Estado intervém na vida da população, seja de 

forma indireta, fomentando o desenvolvimento industrial e econômico; seja de forma direta, 

com programas direcionados à prestação de serviços públicos nas diversas áreas, a exemplo 

da saúde, da educação e da segurança pública. 

 Além disso, há que se considerar a influência exercida pelas políticas de saúde na 

agenda do desenvolvimento sócio-econômico nacional, conforme apontam Gadelha, Carvalho 

e Pereira (2012, p. 40): 

 

É, portanto, da conceituação mais ampla tanto de desenvolvimento (que pressupõe 

sua sustentabilidade e uma relação intrínseca entre as variáveis econômicas e 

sociais) quanto de saúde (observadas suas dimensões e impactos além daqueles 

tradicionais circunscritos ao setor social) e da análise dos setores que pautam a 

competitividade e desenvolvimento em um ambiente geopolítico marcado por um 

processo de globalização assimétrico e intenso que se parte para analisar o estágio 

evolutivo do reconhecimento macropolítico do caráter estratégico do Complexo da 

Saúde na agenda de desenvolvimento nacional.  
 

 Políticas públicas se constituem, então, na aglutinação de propostas, no estudo dos 

projetos, dentro das possibilidades viáveis, envolvendo importante e complexa atividade de 

planejamento, com “estratégias de ação tais que anunciem, em seus conteúdos, as 

potencialidades implícitas e explícitas, vale dizer, as trajetórias possíveis e/ou desejáveis para 

a ação ordenada e planejada do Estado, em busca do desenvolvimento nacional” (GADELHA; 

CARVALHO; PEREIRA, 2012, p. 37).  
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 Constata-se, assim, que as Políticas públicas não se resumem à discricionariedade do 

administrador, compondo um complexo processo institucional de estudo das prioridades da 

gestão pública, diante das necessidades da sociedade, devendo ser duradoura, com efetividade 

social, firmando-se como política de Estado e não de governo, para que, após implementada, 

não possa ser extinta de acordo com o gestor eleito. Nesse sentido, esclarece Mapelli Júnior 

(2017, p. 49): 

 

A conceituação das políticas públicas no contexto das instituições, notadamente com 

a percepção de que elas não surgem de mera discricionariedade do gestor público, 

ainda que ele detenha certa liberdade na escolha de prioridades, mas sim de uma 

ideia-diretriz que precisa ser organizada pelo direito, de forma a se institucionalizar 

como política de estado (não de um determinado governo), com efetividade em 

escala na sociedade (regime de efeitos), permanência no tempo e aceitação do meio 

social, onde a ideia se espalha e se fortalece com o passar do tempo. 
 

 Salientando a diferenciação feita entre política de estado e política de governo, 

esclarecem Bussinguer e Salles (2018, p. 17): 

 

Não se trata, portanto, de uma opção de políticas públicas a ser decidida com base 

na formação de convicções a posteriori, mas na medida em que são fundadas em 

consensos previamente pactuados operam com um parâmetro de condução do agir, 

reforçando a pertinência da distinção entre uma Política de Governo, que a depender 

da convicção política do governante poderá ser substituída ao fim do mandato, e 

uma Política de Estado, fundada em premissas e pactos que obstam sua supressão e 

sua manipulação na conformidade dos interesses governamentais. 
  

 No âmbito da saúde, as políticas públicas devem ter como norte a dignidade da pessoa 

humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988. Para Farias (2018, p. 75), “[...] as políticas públicas de saúde 

visam a proporcionar aos indivíduos um patamar mínimo de garantia, em que seja possível se 

estabelecer uma situação de dignidade e de redução de desigualdades em todo o país, 

expressando a ideia de justiça social”. Nestes termos, não se pode conceber políticas públicas 
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de saúde que não tenham como foco a dignidade da pessoa humana e como objetivo a 

garantia da justiça social à população. 

 Com essas finalidades, foi desenhado o Sistema Único de Saúde, como um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput, CF), dentre os 

quais se pode citar a política nacional de medicamentos, instituída no âmbito do SUS, para 

atender à população (MAPELLI JÚNIOR, 2017). 

 Importante mencionar que é através das políticas públicas que são apontados os rumos 

de uma gestão governamental e as linhas estratégicas de atuação administrativa, conforme 

disposto na Política Nacional de Medicamentos que, de forma clara, determina (BRASIL, 

2001, p. 7): 

 

Políticas configuram decisões de caráter geral que apontam os rumos e as linhas 

estratégicas de atuação de uma determinada gestão. Assim, devem ser explicitadas 

de forma a: – tornar públicas e expressas as intenções do Governo; – permitir o 

acesso da população em geral e dos formadores de opinião, em particular, à 

discussão das propostas de Governo; – orientar o planejamento governamental no 

detalhamento de programas, projetos e atividades; – funcionar como orientadoras da 

ação do Governo, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e 

potencializando os recursos disponíveis.  

 

 A Política Nacional de Medicamentos, citada apenas a título de exemplo, constitui um 

dos elementos fundamentais para a efetiva promoção da melhoria das condições da assistência 

à saúde da população, tendo como fundamento básico os princípios e diretrizes do SUS. Não é 

uma política isolada, mas, sim, parte de um processo que instrumentaliza a Política Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2001). 

 Nota-se que, na área da saúde, impõe-se ao Estado uma atuação de forma estratégica, 

visando a sua promoção, proteção e recuperação (art.196 da CF/88). Assim, em atenção ao 

disposto na Constituição, as ações estatais não podem ter por finalidade somente curar a 
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população doente, ao revés, deve promover ações preventivas de forma a evitar que tais riscos 

ocorram. 

 Soma-se a isso a previsão da Lei nº 8080/90 que, em seu art. 7º, traz como princípios a 

serem seguidos na prestação de serviços pelo SUS, seja diretamente ou através de contratados 

ou conveniados, tanto a universalidade de acesso aos serviços de saúde quanto a integralidade 

da assistência, o que exige complexa organização por parte do gestor da saúde, conforme 

apontam Siqueira e Bussinguer (2010, p. 11): 

 

O direito à atenção integral é garantido a todos os cidadãos, portanto a demanda por 

recursos assistenciais, principalmente as tecnologias biomédicas de média e alta 

complexidade, seja pela busca direta do cidadão ou referenciada pela gestão, requer 

a organização – planejamento, financiamento, controle e avaliação, monitoramento e 

regulação – do setor saúde para responder a essas necessidades dos diversos 

segmentos populacionais beneficiários dos serviços públicos de saúde.  
 

 Além disso, faz parte de uma adequada política pública na área da saúde a construção 

de hospitais e unidades de pronto atendimento em número suficiente para atender à 

população, a aquisição de equipamentos e de medicamentos em quantidade apropriada e a 

contratação e/ou qualificação dos servidores para atender às demandas sociais. Neste sentido, 

como elemento necessário ao atendimento do direito à saúde, definiu a CIDH (2020, p. 8): 

 

Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de 

programas. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de 

la salud, como hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la 

salud, personal médico y profesional capacitado, así como los medicamentos 

esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la 

OMS.  
 

 Deve, ainda, ser observado o princípio constitucional do acesso universal e igualitário 

às ações e serviços na área da saúde, que deve nortear a prestação dos referidos serviços, não 

podendo ser feita discriminação de qualquer ordem, em especial levando em conta a condição 

econômica. Desta forma, a acessibilidade aos serviços de saúde deve observar alguns 
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parâmetros, entre eles a não discriminação, a acessibilidade física e econômica, além de 

atender o direito à informação, conforme dispôs a CIDH (2020, p. 8): 

 

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 

Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:  
i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. ii) 

Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar 

al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos 

vulnerables o marginados, como las mujeres, los niños, los adolescentes y las 

personas con VIH/SIDA. […] 
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios 

de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la 

salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud 

deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, 

sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente 

desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una 

carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación 

con los hogares más ricos. 
iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con 

todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos 

personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.  
 

 Ademais, importante mencionar que, no Brasil, há uma definida área de atuação dos 

entes federados na saúde. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90), enquanto 

à União cabe a formulação de políticas nacionais, através da normatização, avalização e 

financiamento das ações adotadas; aos Estados cabe a tarefa de conduzir a descentralização 

para os municípios, através de apoio técnico, financeiro e prestando serviços assistenciais, 

quando necessário. Já aos municípios, restou a tarefa de executar as ações e serviços de saúde 

(MAPELLI JÚNIOR, 2017). 

 Conforme se observa, o princípio da descentralização administrativa foi adotado tanto 

pela Constituição quanto pela Lei nº 8080/90, devendo a atuação dos entes públicos ser 

coordenada, de acordo com o campo de competência de cada um, evitando-se o desperdício 

financeiro e de material humano, de forma que as ações e serviços de saúde sejam prestadas 

diretamente pelos municípios, somente se admitindo uma atuação direta da União ou do 
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Estado de forma suplementar, quando se verificar no caso concreto a incapacidade do 

município de arcar com o encargo, eis que o ente público, em razão do seu porte, pode não ser 

capaz de gerir os equipamentos e materiais humanos necessários à prestação adequada dos 

serviços de saúde. 

 Desta forma, cada ente federativo, de acordo com sua realidade financeira, deve 

estabelecer suas prioridades, de acordo com as necessidades da população, e planejar a 

implementação de seus programas de saúde pública, de acordo com as diretrizes do SUS. Tal 

organização deve se dar em distintos níveis de atuação, conforme ensina Perlingeiro (2014a, 

p. 99): 

 

(a) ante o legislador, para decidir quais direitos serão adotados, considerando, de um 

lado, um mínimo existencial e, de outro lado, a discricionariedade política e 

proporcional para estender o direito a prestações além de um mínimo; (b) ante o 

orçamento público, para decidir quanto e como se gastará com um mínimo 

existencial e também com os demais cuidados à saúde implantados pelo legislador, 

considerando, de um lado, os recursos financeiros essenciais para assegurar o 

exercício efetivo dos direitos aos cuidados existentes e, de outro lado, a 

discricionariedade política e proporcional para estender recursos financeiros a 

prestações periféricas a esses direitos aos cuidados de saúde; (c) ante a autoridade 

administrativa, para decidir de que forma e quais prestações de saúde serão 

ofertadas, considerando, de um lado, vinculado aos recursos orçamentários 

existentes, o direito a um mínimo existencial e os demais cuidados à saúde 

implantados pelo legislador e, de outro lado, uma atuação discricionária 

administrativa proporcional capaz de racionalizar concretamente o uso dos recursos 

financeiros necessários ao exercício destes direitos de saúde. 

 

 Neste sentido, o planejamento estratégico deve ser feito tanto pelo legislador, ao 

estabelecer os direitos que serão adotados e ao votar as leis orçamentárias, quanto pelo 

administrador, ao decidir de que forma tais direitos serão prestados à população, lembrando 

que, de qualquer modo, a discricionariedade político-administrativa não pode ser exercida de 

forma que inviabilize o exercício dos direitos sociais que compõe o chamado mínimo 

existencial.  
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 Observa-se, assim, que as políticas públicas devem ser planejadas e executadas 

racionalizando os recursos existentes, para que se possam efetivar os direitos fundamentais 

que garantam um mínimo de dignidade de vida ao cidadão e, por outro lado, na medida da 

possibilidade, expandir a abrangência de tais direitos a toda população. 

 Além disso, a complexidade da implementação de políticas públicas decorre da 

própria dificuldade de avaliação das relações sociais das comunidades receptoras de tais 

serviços. Observe-se, por exemplo, os esforços de se evitar a transmissão do coronavírus, com 

divulgação nas mídias sociais, por parte tanto dos governos como de entidades de direitos 

humanos, da importância do distanciamento social e da necessidade de evitar aglomerações. 

Questiona-se, nesse contexto, como implementar tais projetos em comunidades de baixa 

renda, nas quais várias pessoas ocupam o mesmo espaço e necessitam, até mesmo por uma 

questão de sobrevivência, circularem nas ruas. 

 No que diz respeito à participação popular nas políticas públicas de saúde, importante 

ressaltar o recente Decreto nº 9759, de 11 de abril de 2019, que revogou o Decreto Federal nº 

8.243/2014 (que instituía a Política e o Sistema Nacional de Participação Social), extinguindo 

e estabelecendo diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional (art. 1º do referido Decreto).  

 Enquanto o decreto revogado reconhecia a participação social como direito do 

cidadão, expressão de sua cidadania, bem como trazia como objetivo a consolidação da 

participação social como método de governo, o decreto em vigor, além de não trazer tais 

previsões, restringiu a participação social na formulação das políticas públicas, na contramão 

da doutrina especializada, o que denota, a princípio, a aversão do atual governo federal à 

participação do titular do direito nas discussões relacionadas aos direitos sociais. 
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 Da análise da exposição de motivos para edição do Decreto nº 9759/2019, verifica-se 

que uma das razões expostas foi a existência de grupos de pressão internos e externos à 

administração, tentando emplacar pleitos que não estão conforme a linha das autoridades 

eleitas democraticamente.  

 Ora, não é essa a razão da existência dos conselhos e da participação social na 

formulação de políticas públicas? A exposição das necessidades sociais por meio da 

participação efetiva do cidadão, que é o titular do direito, tanto na formulação quanto no 

controle das políticas públicas, não faz parte de uma democracia? A participação social não 

colabora para o debate e a apuração do interesse da comunidade? São algumas perguntas que 

se impõem. 

 Soma-se a isso a necessidade de se assegurar uma crítica dinâmica das decisões 

políticas, ou seja, garantir um sistema de contestabilidade assentado na veiculação e 

formulação da razão pública, com divulgação de informações que permitam a permanência do 

debate e da contínua apreciação das decisões relevantes do ponto de vista da justiça que uma 

sociedade pode manter no tempo (DIAS, 2016). 

 Trata-se, pois, de uma mudança de perspectiva. Não se pode admitir em um contexto 

democrático, como já ocorreu no passado, políticas públicas executadas sem consideração dos 

diversos interesses dos atores sociais, conforme expõem Gadelha, Carvalho e Pereira (2012, 

p. 35): 

 

A atividade de planejamento governamental hoje não deve ser desempenhada como 

outrora, de forma centralizada e com viés essencialmente normativo. Em primeiro 

lugar, há a evidente questão de que, em contextos democráticos, o planejamento não 

pode ser nem concebido nem executado de forma externa e coercitiva aos diversos 

interesses, atores e arenas sociopolíticas em disputa no cotidiano. Não há, como 

talvez tenha havido no passado, um “cumpra-se” que se realiza automaticamente de 

cima para baixo pelas cadeias hierárquicas do Estado, até chegar aos espaços da 

sociedade e da economia.  
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 Nessa linha de raciocínio, se apresenta como obrigatória a participação social em todo 

o processo de planejamento e formulação das políticas públicas. “Em outras palavras, a 

atividade de planejamento deve prever uma dose não desprezível de horizontalismo em sua 

concepção, vale dizer, de participação direta e envolvimento prático de (sempre que possível) 

todos os atores pertencentes à arena em questão” (GADELHA; CARVALHO; PEREIRA, 

2012, p. 36). 

 Por outro lado, não se quer apontar para uma direção pessimista, diante da alteração 

legislativa acima mencionada. Conforme assevera Herrera Flores (2009, p. 55), “o 

pessimismo faz com que a própria realidade perca seu caráter ‘real’ e se transforme em uma 

‘coisa’ que não podemos mudar ou em um ‘ideal’ que nunca poderemos alcançar. Vamos 

defender toda realidade como susceptível de quebra e transformação”. 

 Além disso, não se pode dizer, de forma generalizada, que não há vontade política em 

se estabelecer políticas públicas na área da saúde ou que tal direito só pode ser efetivado pela 

via jurisdicional. Com efeito, o Poder Judiciário pouco teve a ver com a formulação de 

algumas excelentes políticas públicas sanitárias no Brasil, a exemplo do Programa de Saúde 

da Família, instituído no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica e seu programa de 

prevenção, reconhecido internacionalmente, inclusive pela OMS - Organização Mundial da 

Saúde (MAPELLI JÚNIOR, 2017). 

 Percebe-se, assim, que toda essa discussão, aprovação e efetivação das políticas 

públicas, inclusive na área da saúde, tem um percurso que abrange discussões nos âmbitos dos 

Poderes Legislativo e Executivo, ambos umbilicalmente ligados às questões orçamentárias, 

conforme se verá no item seguinte. 
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3.1 ORÇAMENTO PÚBLICO 

  

 

 A fim de iniciar a análise da questão orçamentária relacionada às políticas públicas, 

constata-se que foram dedicados, na Constituição Federal de 1988, seis artigos referentes ao 

orçamento público (artigos 165, 166, 166-A, 167, 168 e 169), nos quais foram especificadas 

as leis orçamentárias e estabelecidos diversos parâmetros para elaboração das mesmas, 

norteando a programação e a execução dos gastos e investimentos a serem realizados pelo 

gestor público. 

 Com eles a carta magna reafirmou a tradição brasileira de associar planejamento e 

orçamento público, ratificando o quanto definido na Lei nº 4.320/1964 e no Decreto-Lei nº 

200/1967, bem como definiu um modelo orçamentário composto por três instrumentos 

interdependentes, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (VIGNOLI; FUNCIA, 2014, p. 14). 

 Merece destaque o § 10, do art. 165, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 

nº 100, de 2019, segundo o qual “a administração tem o dever de executar as programações 

orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a 

efetiva entrega de bens e serviços à sociedade”. Com base nesse dispositivo constitucional, 

pode-se afirmar que uma programação orçamentária que garanta a efetiva entrega de bens e 

serviços constitui um dever estatal. 

 Com observância do parâmetro acima disposto, o Poder Legislativo, através da LDO, 

discute as prioridades governamentais discriminadas em programas, projetos e atividades 

apresentados, estabelecendo a compatível alocação dos recursos. É a LDO que cumpre o 

papel de ligação entre o PPA e a LOA, permitindo a definição das prioridades para o próximo 

exercício financeiro (VIGNOLI; FUNCIA, 2014, p. 15). 
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 Esse modelo orçamentário permitiu que o Poder Legislativo participasse de todo o 

processo de planejamento público, na medida em que todo este está definido de acordo com o 

processo legislativo de elaboração das leis orçamentárias, conforme apontam Vignoli e Funcia 

(2014, p. 15): 

 

[...] a Lei Orçamentária Anual deve dispor sobre a alocação dos recursos previstos 

na composição dos programas, projetos e atividades, explicitados de acordo com as 

diretrizes estabelecidas na LDO, que, por sua vez, deverá estar em consonância com 

as prioridades estabelecidas no PPA. 
 

 Importante mencionar, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que 

trouxe ao planejamento orçamentário a necessidade de uma gestão responsável, instituindo 

limites para os gastos públicos tanto para a União quanto para Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de acordo com a capacidade de arrecadação de cada um desses entes, sendo ela 

um parâmetro a ser observado pelo gestor público, sob pena de incorrer, inclusive, em ato de 

improbidade administrativa, na norma prevista na Lei nº 8429/1992. 

 Na verdade, os defensores dos direitos econômicos e sociais têm se ocupado cada vez 

mais com o estudo e ponderação das questões econômicas, através de um processo de 

avaliação das estruturas do orçamento e dos recursos disponíveis. Um número crescente de 

juristas e economistas têm desenvolvido trabalhos de avaliação de resultados, com análise do 

orçamento disponível do Estado, através da criação de metodologias de prestação de contas 

(YOUNG, 2019). 

 Tal preocupação se mostra importante na medida em que, conforme aponta Herrera 

Flores (2009, p. 52), “[...] de um processo coletivo de construção de condições de vida, a 

economia se reduziu ao estudo e à efetivação da luta competitiva de indivíduos atomizados e 

egoístas empenhados na consecução do maior pedaço de um bolo do qual nem todos podem 

comer”. Neste cenário deve ser reafirmado o papel do Estado na garantia do tratamento 
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igualitário dos cidadãos, para que as classes menos afortunadas não sejam preteridas no jogo 

democrático. 

 No que diz respeito à saúde, em relação à estrutura orçamentária, destacam-se o art. 

198, § 2º, da CF/88, que estipula percentuais mínimos a serem aplicados pelos entes federados 

em saúde, a Lei Complementar nº 141/2012 e as Leis nº 8080/1990 e nº 8142/1990, que 

disciplinam processo de financiamento e de aplicação dos recursos em ações e serviços 

públicos de saúde (VIGNOLI; FUNCIA, 2014). 

 Em relação ao percentual mínimo de recursos a serem direcionados para custeio da 

saúde, importante mencionar que este:  

 

[…] não é apenas uma equação matemática que vincula determinado volume de 

recursos a um conjunto aleatório de despesas. Há conteúdo e finalidades 

substantivas a serem cumpridos por meio do dever de aplicação mínima de recursos 

em saúde, dentro de um arranjo federativo que prima pela redução das disparidades 

regionais e pelo rateio equilibrado das responsabilidades e receitas entre os entes 

(CONAN, 2018, p. 99).  
 

 Dessa forma, os planos de governo que foram apresentados durante a campanha 

eleitoral devem se converter, após o devido processo legislativo, em políticas públicas e 

integrar as leis orçamentárias, atendendo aos limites impostos pela LRF e pelas leis que 

disciplinam a aplicação de recursos em áreas específicas como a saúde, sempre observando o 

propósito da Constituição de garantir à sociedade uma efetiva e adequada entrega de bens e 

serviços.  

 Ocorre que, diante dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em 

especial no que diz respeito aos gastos com pessoal, um dos argumentos lançados pelos 

administradores para o não atendimento das demandas de saúde com a amplitude necessária é 

o de que essa providência implicaria na contratação de mão de obra qualificada, o que 
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acarretaria, por consequência, o descumprimento do limite legal. Neste sentido, esclarecem 

Vignoli e Funcia (2014, p. 26): 

 

Em alguns casos, como para a área de saúde e educação, o argumento apresentado é 

que, como são áreas de atuação governamental que dependem essencialmente dos 

recursos humanos, quer em termos de ampliação de serviços, quer para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, o limite total dos gastos com pessoal deveria 

excepcionalizar os gastos com profissionais dessas áreas. 
 

 Esse é um fator a ser ponderado e algo que merece uma atenção especial do legislador. 

Apesar de tramitarem vários projetos de lei no Congresso Nacional5 com o objetivo de 

proceder a alterações na LRF, ainda permanecem os limites de gastos impostos pela referida 

lei, inclusive no que diz respeito às áreas essenciais, o que poderia, a princípio, justificar, com 

amparo legal, o não atendimento de determinada demanda social. 

 Percebe-se, pois, que é através das decisões alocativas de recursos, por meio da 

formulação das políticas públicas, que os administradores, à luz das necessidades da 

população, elegem suas prioridades e definem suas decisões políticas, materializadas através 

das leis orçamentárias e observando os limites impostos pela constituição e pela LRF. Essa 

discussão deveria, inclusive, preceder a qualquer análise acerca da judicialização de políticas 

públicas.  

 No mesmo sentido, Barroso (2018, p. 25) explica que “[...] há uma discussão ampla no 

Brasil sobre judicialização, mas há um debate largamente negligenciado que deveria precedê-

la: é o que diz respeito ao orçamento”. Completa o autor: “é na lei orçamentária que as 

sociedades democráticas definem suas prioridades, realizam suas opções políticas e fazem 

suas escolhas trágicas”. 

 

 

5 Um deles é o PLS 15/2016, em trâmite no Senado Federal, ainda pendente de votação. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=124684. Acesso em: 31 mar. 2020. 
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 Ocorre que as decisões políticas nem sempre ou quase nunca têm como prioridades as 

necessidades dos cidadãos. A infraestrutura básica como condicionante da qualidade de vida e 

da saúde da população são constantemente negligenciados. Na maioria das vezes, outros 

interesses, a exemplo dos econômicos, norteiam o planejamento orçamentário, deixando em 

segundo plano os direitos fundamentais sociais, como o direito à saúde. Com o mesmo 

entendimento, esclarece Farias (2018, p. 24): 

 

A saúde, infelizmente, não é um fator determinante no planejamento das grandes 

cidades. A ocupação urbana ocorre sem qualquer preocupação com a qualidade de 

vida, sem a infraestrutura básica para a dignidade humana, desprezando os laços 

culturais e sociais e suas relações com o espaço físico, gerando consequências 

diretas sobre o perfil de enfermidade e sobre os danos à saúde. A condução da vida 

urbana é completamente dissociada das necessidades e dos desejos dos cidadãos. 

Priorizam-se interesses econômicos em detrimento dos direitos fundamentais. 
 

 Uma das possíveis causas do problema de prioridade governamental acima 

mencionado é a falta de transparência com que são conduzidas as decisões políticas. Talvez 

uma maior clareza na elaboração e apresentação do orçamento à sociedade, bem como melhor 

controle na sua execução, poderiam impor ao Judiciário maior grau de autocontenção, 

influenciando diretamente no fenômeno identificado como judicialização da saúde 

(BARROSO, 2018). 

 Além disso, a discricionariedade administrativa para elaboração do orçamento não 

pode ser interpretada de forma que cause lesões a direitos sociais já garantidos, seja pela 

Constituição, seja pela legislação infraconstitucional. Nesta perspectiva, esclarece Perlingeiro 

(2014a, p. 100): 

 

O orçamento público é determinante como garantia de um sistema jurídico 

democrático na distribuição de benefícios sociais, somente em face de direitos que, 

apesar de se originarem na Constituição, dependem de lei para serem exigíveis. 

Contudo, o orçamento público não é capaz de esvaziar o direito a um mínimo 

existencial ou a direitos sociais já instituídos por lei. 
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 Apesar de ser um tema que merece atenção destacada, a saúde não vem sendo 

priorizada nas contas públicas. Para se ter ideia, conforme informação divulgada pelo 

Conselho Federal de Medicina (2020), o investimento autorizado na Lei Orçamentária Anual 

de 2020 para o Ministério da Saúde teve a menor dotação em 18 anos. De 18 bilhões previstos 

no ano de 2012 para construção, ampliação e reforma de unidades de saúde, além da compra 

de equipamentos, no ano de 2020 a previsão foi de R$ 4,3 bilhões, ou seja, uma redução de 

aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento), o que acarreta a precarização do serviço 

prestado à população, maior prejudicada. 

Outrossim, como a demanda por prestações estatais geralmente excede os recursos 

disponíveis, conclui-se que o investimento em determinada área pode exigir a restrição dos 

investimentos em outra. Ocorre que, os julgamentos sobre a correta alocação dos recursos não 

têm por base equações objetivas ou lógica imutável. Consiste, na verdade, em juízo 

equilibrado de ética legal, terapêutica, social e econômica, sobre o qual não se chega ao 

consenso (NEWDICK, 2018, p. 2). 

 Por outro lado, sabe-se que as decisões alocativas de recursos públicos são, em sua 

grande parte, discricionárias, o que suscita a possibilidade de realocação de recursos para 

atendimento de áreas prioritárias, o que, entretanto, nem sempre ocorre. Basta observar que, 

enquanto ocorre a falência dos sistemas de saúde e de educação públicas, enormes quantias 

são gastas com a imprensa, para o marketing institucional, não com a intenção de criação de 

um pensamento crítico do cidadão acerca da política ou informá-lo de seus direitos, mas para 

garantia da classe dominante no poder. Nesse sentido, aponta Tonelli (2013, p. 13): 

 

[...] a liberdade de imprensa e de expressão, valores fundamentais para a formação 

de um pensamento crítico de cidadãos numa democracia a fim de que possam fazer 

suas escolhas políticas de modo livre e consciente, servem apenas de pretexto para a 

obtenção de lucro e de poder político. 
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Além disso, pior do que um planejamento orçamentário mal feito, na fase de 

elaboração e previsão orçamentária dos recursos, na qual, diante do imperativo legal, há 

obrigatoriedade de destinação de recursos mínimos para atendimento das áreas essenciais, 

conforme antes mencionado, pode ocorrer na fase de implementação do plano e execução do 

orçamento, com a não aplicação dos recursos previstos, para o qual não há na lei tal 

obrigação.  

Assim, como não há um encargo legal de execução da previsão orçamentária, os 

valores constantes na lei podem não ser efetivamente empregados, e, com isso, ocasionar 

ainda mais a precarização da qualidade da prestação de serviços à população, ficando essa 

seriamente comprometida (VIGNOLI; FUNCIA, 2014). 

Desta forma, a realocação de recursos orçamentários para áreas prioritárias faz parte 

de uma gestão pública responsável e preocupada com os reclames sociais. Entretanto, isso 

nem sempre ocorre. Assim, o problema que se apresenta verifica-se quando essa 

reorganização não é feita pelo próprio Poder Executivo, com a correta alocação de recursos 

nas dotações orçamentárias, mas, sim, por meio de decisões judicias. 

Pode-se mencionar, como exemplo, o custeio de leitos particulares pelo poder público, 

quando estes não se encontram disponíveis na rede pública. Verifica-se que, quando há falta 

de disponibilização de leitos de UTI suficientes para atender às demandas, por meio de 

decisões, o Estado é obrigado a custear vagas na rede particular de saúde, “[...] o que fica 

muito mais caro, o que acaba onerando o orçamento e esse dinheiro vai fazer falta” 

(CAZELLI, 2017, p. 53). 

Como toda atuação do Estado está diretamente ligada às questões orçamentárias, o 

controle das políticas públicas, seja pelo próprio ente estatal através de seu autocontrole, seja 
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por meio de decisões judiciais através de um controle externo, deve atentar para a capacidade 

orçamentária do ente obrigado. 

 Não obstante, a falta de recursos financeiros para arcar com determinada prestação 

social não pode ser confundida com a ausência de dotação orçamentária (PERLINGEIRO, 

2013). O ente público pode não ter disponibilidade em determinada rubrica orçamentária e ter 

em outra. Há, inclusive, decisões no sentido de permitir o sequestro de verbas em outras 

dotações orçamentárias menos essenciais para cumprimento de obrigações do ente público 

referente às áreas prioritárias. A repercussão geral do tema foi, inclusive, reconhecida pelo 

STF (Tema 598), estando pendente de julgamento o RE 840435, no qual será definida a 

possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de 

moléstia grave, sem observância à regra dos precatórios6. 

Não se pode, entretanto, desconsiderar a questão apontada por Mapelli Júnior (2017, p. 

126), para quem “[...] a finitude dos recursos públicos e a retirada de parte deles para atender 

ordens judicias, desrespeitando-se os programas governamentais e o planejamento sanitário, 

causa prejuízos às pessoas que dependem da rede pública de saúde, pois o dinheiro sairá de 

algum lugar”. 

Soma-se a isso o fato de que não se pode, de antemão, por ocasião da elaboração da 

Lei Orçamentária Anual, se avaliar o total de recursos a ser destinado para cumprimento das 

ordens judiciais, o que implica na falta de previsão orçamentária e auxilia na desorganização 

do planejamento público, como mencionado acima. 

Acentue-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no conteúdo de uma 

lei orçamentária, através da definição das prioridades dos gastos públicos, com determinação 

 

 

6
 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4643090&numero

Processo=840435&classeProcesso=RE&numeroTema=598. Acesso em: 08 abr. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4643090&numeroProcesso=840435&classeProcesso=RE&numeroTema=598
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4643090&numeroProcesso=840435&classeProcesso=RE&numeroTema=598
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a priori de onde o orçamento deverá ser aplicado. Entretanto, caberá o controle jurisdicional 

sempre que houver desvio ou abuso político no juízo de discricionariedade legislativa e 

administrativa, para que esta não cause ofensa a valores fundamentais, caracterizando vícios 

de conteúdo material (PERLINGEIRO, 2013). 

Além disso, a busca pelo Poder Judiciário para solucionar litígios relacionados à 

implementação de políticas públicas pode acarretar impactos negativos no orçamento do 

Estado e/ou até inviabilizar o cumprimento de determinado programa de governo, 

dependendo da capacidade financeira do ente obrigado, merecendo atenção redobrada do 

julgador na análise dessas causas. 

 

 
3.2 LEGITIMIDADE PARA O CONTROLE DAS DECISÕES ALOCATIVAS DE 

RECURSOS 

 

 

 Na democracia brasileira, as decisões políticas são tomadas pelos representantes 

eleitos, conforme já mencionado. Culturalmente, o cidadão exerce seus direitos políticos por 

ocasião das eleições, e só. Entretanto, esta postura não é a ideal dentro do processo 

democrático, devendo ser modificada. Há que se criar meios de se proporcionar uma maior 

participação da população na tomada das decisões políticas, em especial quando se trata de 

atendimento de suas necessidades básicas. Quem melhor para relatar e discutir o que é 

prioritário senão o próprio titular do direito?  

 Segundo Farias (2018, p. 37), “[...] apesar da importância do voto, ele não é suficiente 

para fazer com que a democracia seja efetivada, sendo necessários mecanismos alternativos 
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para a sua interferência direta e contínua dos cidadãos no Governo, complementando a 

representação tradicional”. Com isso, toda atuação estatal ostentaria maior credibilidade 

social. 

 O cidadão, enquanto titular do direito, se apresenta como maior interessado e 

legitimado para discussão e direcionamento das decisões políticas a serem adotadas por seus 

representantes eleitos. Tal participação popular deve, pois, ser estimulada para que se 

promova a eficiência e transparência na administração pública, além da proteção aos 

interesses coletivos, porquanto torna mais próximos representantes e representados, 

valorizando a cultura do debate político e da cidadania, além de permitir uma maior 

legitimidade das ações dos poderes estatais (FARIAS, 2018). 

 A participação popular na política colabora, também, para a concretização da justiça 

administrativa, na medida em que aumenta a transparência no processo decisório, permitindo 

uma maior legitimidade social da política pública, eis que os cidadãos se sentirão parte do 

processo. 

 É através do amplo debate político que se constrói uma sociedade democrática, na qual 

os reclames sociais são ouvidos, criando não só uma população consciente de seus direitos 

como também administradores atentos aos seus deveres e às necessidades dos seus 

representados. 

 Nessa linha de pensamento, Farias (2018, p. 49) aponta que “[...] a deliberação, através 

de um amplo debate público, aproxima a sociedade do Estado, constituindo um meio de 

efetividade dos direitos fundamentais e também uma forma de legitimação do Estado e do 

Direito”.  

 Além disso, quando se trata do direito social à saúde, a participação social se apresenta 

como protagonista no processo de implementação do referido direito, sendo responsável não 
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só pela formulação e estruturação das políticas como também pelo controle e análise das 

formas de atuação dos gestores e da execução das políticas públicas na área (FARIAS, 2018). 

 Ocorre que não só o povo se apresenta como legitimado a acompanhar e fiscalizar a 

atuação do administrador na tomada das decisões políticas, havendo, também, órgãos 

imbuídos constitucionalmente destas funções, a exemplo do Ministério Público e da 

Defensoria Pública. 

 Ao tratar da legitimidade da atuação do Ministério Público na garantia do direito à 

saúde, Farias (2018, p. 128) esclarece ser imprescindível “[...] que promotores e procuradores 

ingressem em debates com os gestores, buscando conhecer a rotina das Secretarias de Saúde e 

possíveis constrangimentos fiscais, políticos ou organizacionais enfrentados pelas Prefeituras 

e pelos Governos dos Estados e do Distrito Federal”. O autor acrescenta que, para atuação 

legítima do órgão, este deve conhecer as especificidades da área da saúde e a realidade local, 

bem como manter o diálogo com a comunidade e com outros agentes políticos, de forma que 

sua atuação seja direcionada para a necessidade dos assistidos sem, contudo, serem 

desconsideradas as dificuldades do gestor público. 

 É através desse conhecimento das peculiaridades locais que o membro do Ministério 

Público pode atuar na defesa do direito à saúde da população e, para tanto, pode se utilizar 

tanto de instrumentos judiciais (Ação Civil Pública, Mandado de Segurança, entre outras 

medidas) quanto de instrumentos extrajudiciais (acordos celebrados pelo Ministério Público, 

recomendações emitidas aos gestores públicos, promoção e participação em audiências 

públicas, celebração de termos de ajustamento de conduta, entre outras medidas). Saliente-se 

que muitas vezes a medida extrajudicial pode surtir melhor efeito que a tutela jurisdicional, 

além de desafogar o Poder Judiciário. 
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 Com relação ao direito à saúde, por se tratar de um direito que deve ser garantido com 

amplitude necessária a toda população, se apresenta ainda mais importante a atuação do 

Ministério Público como órgão fiscalizador, uma vez que as ações e serviços de saúde foram 

reconhecidos pela Constituição como de relevância pública, na forma do art. 197 da CF/88, 

bem como foi definida pela carta magna, como função institucional do órgão, “zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, 

II, da CF/88).  

 Para fazer valer suas funções institucionais, deve, pois, o Ministério Público, estar 

atento a todas as mazelas que afligem o setor de saúde no Brasil, diante da relevância de sua 

atuação na área. Neste sentido, Farias (2018, p. 128): 

 

No âmbito do direito fundamental à saúde, em que figuram, entre outros problemas, 

a falta de medicamentos, a não realização de cirurgias, a ausência de médicos 

especialistas, o sucateamento de hospitais públicos e os desvios de verbas, a atuação 

do Ministério Público ganha maior relevância.  
 

 A participação ativa do membro ministerial na comunidade colabora, ainda, com uma 

maior conscientização da população acerca dos seus direitos, de quando e como buscá-los 

junto à administração pública. Nesse sentido, Farias (2018, p. 130) aponta que “[...] é mais 

adequado tentar demonstrar, ao próprio público, o que é de seu interesse, por meio de 

seminários e audiências, instruindo os destinatários das políticas públicas das noções 

necessárias para sua participação efetiva no debate reivindicatório”. 

 Além do Ministério Público, como já mencionado, há outro órgão com atuação na área 

da proteção da saúde, acompanhando e fiscalizando a implementação dos direitos neste 

segmento. Trata-se da Defensoria Pública, órgão legitimado, inclusive, para a propositura de 

Ação Civil Pública. Com atuação voltada para a população hipossuficiente, o órgão atende e 



77 

 

presta orientação jurídica a significativa parcela da comunidade, exercendo importante papel 

no esclarecimento dos direitos, bem como buscando a necessária reparação nas hipóteses de 

lesão. 

 Não é demais lembrar que esses profissionais devem ter uma atuação consciente, com 

visão para os impactos negativos que podem ser causados pelas demandas judiciais 

individuais na área da saúde. Devem, assim, priorizar uma atuação coletiva, em especial em 

prol da população carente, isso quando for realmente necessária a busca pelo Poder Judiciário, 

não sendo possível a resolução administrativa da demanda. 

 Além disso, os defensores públicos precisam capacitar os colaboradores que realizam 

o primeiro atendimento nas defensorias públicas, considerando o fato de que, muitas vezes, o 

problema pode ser resolvido com uma informação adequada, seja acerca dos locais onde 

ocorrem a dispensação de medicamentos, os órgãos de saúde que devem ser procurados para o 

problema narrado, ou, até mesmo o caminho que deve ser percorrido administrativamente 

para suprir a necessidade do atendido, sem que haja necessidade de busca pela tutela 

jurisdicional. 

 Não se quer afirmar, com isso, que são proibidas as tutelas individuais, mas sim que, 

muitas vezes, a resolução mais adequada do conflito de interesses, seja entre o Estado e o 

indivíduo que busca o atendimento, seja entre este e outro cidadão que se encontra na mesma 

situação e não postulou atendimento junto ao Poder Judiciário, pode ser obtida através de 

mecanismos extrajudiciais de resolução dos conflitos, relacionados à prestação de saúde aos 

grupos socialmente vulneráveis. 

 Saliente-se que experiências realizadas no âmbito da Defensoria Pública têm 

demonstrado a capacidade do órgão no exercício de importante função conciliadora e de 
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triagem de demandas, evitando-se o processo de judicialização, a exemplo do que ocorre no 

Rio Grande Norte com o projeto chamado “SUS mediado”7. 

 Por fim, os juízes e tribunais, sob os quais recaem as demandas de saúde, sejam 

individuais ou coletivas, que batem diuturnamente às portas do Poder Judiciário. Eles 

exercem um papel institucional de garantia do direito fundamental à saúde, devendo atuar 

sempre em prol e com visão na realização da macrojustiça, com olhar no interesse da 

coletividade, sem desconsiderar os pleitos individuais. 

 Um dos problemas que podem ser apontados nesta atuação é a falta de deferência às 

decisões administrativas, consequência da falta de uma atuação administrativa qualificada, 

somada à falta de tribunais e juízes especializados para julgamento de causas administrativas, 

cujo olhar, a princípio, não pode ser o mesmo daquele utilizado para análise de causas de 

direito privado (PERLINGEIRO, 2020b). 

 Saliente-se que, para que se permita a referida deferência às decisões administrativas 

por parte do Poder Judiciário, necessita-se de uma Administração Pública além de qualificada, 

provida da garantia da independência no exercício de suas atribuições. Caso contrário, se 

estaria gerando na população a sensação de fragilidade e de imunidade do Estado 

(PERLINGEIRO, 2020b). 

 Não se desconhece que, na prática, o magistrado é compelido a dar solução ao caso 

concreto, muitas vezes tendo em suas mãos uma decisão de vida ou morte, o que pode 

contribuir para a percepção de que pode resolver ao menos aquela situação que lhe foi 

submetida à apreciação, conforme avalia Mapelli Júnior (2017, p. 115):  

 

 

 

 

7 Vide item 4.4. 
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[…] é perfeitamente compreensível que o magistrado, ao ter diante de si uma petição 

inicial descrevendo um caso clínico grave (a conhecida alegação de “risco de 

morte”) de uma pessoa que tem nome, endereço e está aguardando uma decisão 

(autor do processo) esteja mais propenso a deferir o pedido de medicamento 

liminarmente, acreditando, ao menos, estar ajudando alguém em um caso concreto. 
 

 Entretanto, é nestes casos, em que o Poder Judiciário garante o direito à saúde do 

cidadão que buscou individualmente a tutela jurisdicional, que ocorrem a maioria dos 

impactos negativos da intervenção judicial nas políticas públicas de saúde, motivo pelo qual a 

necessidade de visão no coletivo e foco na realização da macrojustiça são medidas que se 

impõem aos julgadores.  

Não somente os legitimados para postular a implementação de determinada política 

pública que não está sendo prestada a contento, como também o órgão jurisdicional que 

proferirá a decisão, deverão, ao fim e ao cabo, se atentar para o impacto orçamentário 

causado, além de outros fatores que legitimam a decisão, a exemplo do já mencionado 

princípio da igualdade. 

Além disso, a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição não implica 

somente no direito a uma decisão de mérito, independentemente dos efeitos causados. Deve, 

ao revés, ter por finalidade precípua a pacificação social, pois a Constituição, nos dizeres de 

Liberal (2018, p. 115): 

 

Assegurou a todos, pela via jurisdicional, o direito de obtenção de justiça 

substancial, comprometida sobremaneira com o postulado de justiça, 

consubstanciada em tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, capaz de 

debelar, definitivamente, o conflito de interesses estabelecido e de proporcionar 

efetiva pacificação social, escopo maior da jurisdição. 
 

Desta forma, ao proferir sua decisão, deve o julgador estar atento aos possíveis 

reflexos por ela causados para a atividade administrativa, e, assim, atuar de maneira 

equilibrada, no limite do necessário à viabilização do direito pleiteado. Neste sentido, para 

Liberal (2018, p. 121) o Estado-Juiz: 
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Deverá atuar, porém, de forma menos onerosa possível e de modo equilibrado, na 

exata medida do necessário para realização do direito judicialmente declarado ou da 

obrigação assumida, de modo a não inviabilizar a atividade do administrador 

público, cuja função lhe foi legitimamente outorgada pela Constituição Federal. 
 

Por fim, cabe mencionar a autotutela ou autocontrole a ser exercido pela própria 

administração pública, nos termos da súmula 473 do STF, segundo a qual “a administração 

pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 

não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

Nesse sentido, a administração pública não só pode como deve manter constante 

monitoramento das políticas públicas, revisando e direcionando recursos para áreas 

deficitárias.  

Para tanto, se apresenta como necessário o aparelhamento do sistema administrativo, 

com pessoal qualificado, para que a decisão proveniente da administração, seja concedendo o 

direito, seja negando-o, ganhe fundamentação adequada e mereça credibilidade e deferência, 

tanto da população quanto do próprio Poder Judiciário. Com esse entendimento, Perlingeiro 

(2015, p. 319) expõe que: 

 

Nos sistemas jurídicos em que seja assegurado o devido processo legal prévio às 

decisões administrativas iniciais, é razoável que não se dê ênfase ao processo 

judicial, seja porque a margem de erro das autoridades administrativas diminui 

sensivelmente, seja porque aumenta a credibilidade das autoridades administrativas 

perante a sociedade. 
 

 A capacitação da administração, com a criação de órgãos especializados, não só 

permitirá uma maior credibilidade para as autoridades públicas como também possibilitará a 

diminuição das demandas judiciais, diante da pacificação do conflito social no âmbito 

administrativo, ou, caso necessária uma atuação jurisdicional, possibilitará uma melhor 
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fundamentação da negativa do direito pleiteado, proporcionando uma decisão judicial melhor 

qualificada. 

 

 

3.3 RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

 

A dificuldade de acesso aos direitos sociais faz parte da vida do cidadão brasileiro, 

sendo diuturnamente veiculada nos canais de comunicação. Mas, como fazer para suprir todas 

essas faltas em um cenário de recursos limitados? É possível se exigir do Estado prestações 

sociais de forma indiscriminada, mesmo diante de um quadro de insuficiência de recursos? 

São alguns dos questionamentos que se impõe. 

Importante notar que a evolução dos direitos sociais nas constituições implicou em um 

aumento dos custos para implementação dos referidos direitos e alguém tem que arcar com 

tais custos. Nesta lógica, para Fuchs (2020, p. 6-7) “El Estado social de derecho cuesta caro. 

Quien quiere garantizar el acesso a la salud, educación, trabajo e infraestructura, primero tiene 

que buscar a alguien que pague por estas prestaciones que com las nuevas constituciones se 

convirtieron em derechos”.  

A resolução dos problemas mencionados não se restringe à questão orçamentária; pelo 

contrário, abrange vontade política, decisões alocativas de recursos públicos no orçamento do 

Estado, bem como as alegações por parte do ente público da questão da reserva do possível e, 

de outro lado, por parte do cidadão, da proteção do mínimo existencial, da dignidade da 

pessoa humana e, no que diz respeito à saúde, da atenção ao princípio do acesso universal e 

igualitário a esse serviço. 
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Pode-se dizer que a reserva do possível constitui a alegação por parte do Estado de 

ausência de disponibilidade orçamentária para atendimento de determinada demanda social, 

pois este “[...] dispõe apenas de limitada capacidade de dispor sobre o objeto das prestações 

reconhecidas pelas normas definidoras de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a 

limitação dos recursos constitui, segundo alguns, em limite fático à efetivação desses direitos” 

(SARLET, 2009, p. 286). 

 A efetivação dos direitos sociais por parte do Estado depende, assim, primeiramente da 

existência de recursos disponíveis, mas não só isso. A alegação de reserva do possível pode 

levar em consideração outros fatores, como a conjuntura econômica, disponibilidade fática 

dos recursos materiais necessários ao atendimento da demanda e a proporcionalidade da 

prestação requerida. Todas essas questões devem ser avaliadas pelos órgãos jurisdicionais, 

quando do julgamento das demandas que lhe são submetidas e imposição ao poder público do 

dever de satisfazer direitos sociais.  

 Para Sarlet, a alegação acerca da reserva do possível envolve a efetiva disponibilidade 

fática, a disponibilidade jurídica e proporcionalidade da prestação requerida. Nas palavras de 

Sarlet (2009, p. 287), a discussão sobre reserva do possível envolve as seguintes dimensões: 

 

[...] a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 

fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que 

guarda íntima conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, 

orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, reclama 

equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema 

constitucional federativo; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um 

direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da 

proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta 

quadra, também da sua razoabilidade.  
 

 Assim, apesar da análise da reserva do possível partir do aspecto relacionado à 

disponibilidade financeira, outros fatores devem ser considerados, como a observância pelo 

poder público das regras de distribuição de receitas tributárias, das normas orçamentárias e da 
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disponibilidade jurídica e fática dos recursos materiais e humanos, bem como da 

razoabilidade e proporcionalidade da prestação social buscada. 

 Tome-se como exemplo a questão vivenciada pela população, não só brasileira, mas 

mundial, de combate ao coronavírus. Os governos procuraram direcionar recursos 

orçamentários para a saúde, mas não estão ao alcance do disponível todos os materiais 

necessários para proteção e tratamento do vírus (respiradores, máscaras, entre outros 

equipamentos), tampouco está dentro do controlável a disponibilização de material humano 

(caso os profissionais da saúde, que têm contato direto com o vírus, sejam contaminados, não 

haverá pessoas qualificadas para tratar o restante da população). Soma-se a isso a falta de 

comprovação técnica dos medicamentos eficazes e tratamentos adequados ao combate do 

vírus. 

 Para tornar a situação ainda mais complicada, diante da grande procura pelos referidos 

materiais, os preços até então praticados mais do que dobraram e a receita tributária, por sua 

vez, diminuiu, em razão da necessidade de isolamento social e fechamento do comércio e de 

outros locais de aglomeração, para combate da pandemia. Trata-se de um processo cíclico. 

Não havendo produção e prestação de serviços, de consequência, haverá diminuição no 

recolhimento de tributos.  

 Neste contexto, a reserva do possível deve ser analisada com base nesses diversos 

fatores, pois uma demanda judicial, mesmo que determine o resgate de verbas públicas, 

poderá não ser atendida, por impossibilidade jurídica e fática, bem como poderá contribuir de 

forma negativa para a concretização dos programas de combate à pandemia.  

 Todavia, excetuada a discussão acerca do combate ao coronavírus, cujos parâmetros 

ainda não estão bem definidos, certo é que não basta a alegação por parte do Estado de que já 

disponibilizou todos os recursos possíveis para atendimento daquela demanda social (reserva 
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do possível) para se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, o ente público 

deve provar tal alegação de forma objetiva. 

 Conforme aponta Farias (2018, p. 107), “[...] a mera alegação da existência da reserva 

do possível por parte do poder público não o exime do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, incumbindo ao mesmo provar, objetivamente, a insuficiência de recursos e a 

inexistência de previsão orçamentária”. Assim, somente com essa prova objetiva da 

inexistência de recursos disponíveis pode ser reconhecida a reserva do possível como 

argumento plausível para a mitigação da obrigação de implementação de determinado direito 

fundamental. 

 Ademais, além da questão orçamentária, de existência ou não de recursos, deve ser 

ponderada a razoabilidade da prestação social exigida. Nesse sentido, reserva do possível 

constitui para Masson (2016, p. 290): 

 

[...] uma limitação jurídico-fática que poderia ser apresentada pelos Poderes 

Públicos tanto em razão das restrições orçamentárias que lhes impediria de 

implementar os direitos e ofertar todas as prestações materiais demandadas, quanto 

em virtude da desarrazoada prestação exigida pelo indivíduo. 
 

 Nota-se, pois, que a reserva do possível deve ser analisada não somente com base na 

questão relacionada à existência de recursos disponíveis como também com foco na 

razoabilidade da prestação exigida. Não se pode admitir o sacrifício da coletividade para 

implementação de uma prestação desproporcional pleiteada por um indivíduo, eis que, entre o 

interesse público e o individual, aquele deve prevalecer. 

 Observa-se que a realização dos direitos fundamentais sociais está umbilicalmente 

relacionada à disponibilidade financeira e econômica do Estado, diante do reconhecimento de 

que as demandas sociais são muitas, mas os recursos para atendê-las são limitados. Aliás, há 

que se considerar que a escassez dos recursos nos cofres do Estado aumenta na proporção em 
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que crescem as necessidades da população, em especial aquelas baseadas no mínimo 

existencial.  

 Assim, o que se espera das autoridades constituídas é uma gestão responsável dos 

recursos públicos, com proporcional alocação dos recursos existentes, de acordo com a 

definição de prioridades do governo, atento que deve estar às necessidades da população 

assistida.  

 Além da prova objetiva de insuficiência de recursos humanos e/ou materiais, o Estado 

não pode se eximir de prestar à população serviços sociais que proporcionem um mínimo de 

condição digna de vida. Se por um lado pode o Estado alegar que já direcionou todos os 

recursos possíveis para atendimento daquele direito social, por outro, não pode deixar de 

proporcionar condições mínimas de sobrevivência aos administrados. Daí o conflito entre 

reserva do possível e mínimo existencial. 

 Apesar de não gozar de um conceito fechado, fixo, pode-se dizer que mínimo 

existencial consiste em um conjunto de direitos mínimos que o Estado deve garantir ao 

cidadão para lhe proporcionar uma vida digna, assegurando-lhe bem-estar físico e mental, 

através da concessão de alimentação, moradia, vestuário, entre outros direitos. Sobre mínimo 

existencial, assim definiu Dutra (2017, p. 137): 

 

[…] conjunto de bens e direitos vitais básicos indispensáveis a uma vida humana 

digna, intrinsecamente ligado ao fundamento da dignidade da pessoa humana 

previsto no art. 1º, III. É o direito a um nível de vida suficiente para assegurar a 

saúde, o bem-estar próprio e da família, especialmente no que tange à alimentação, 

ao vestuário, à moradia, à assistência médica e outros serviços sociais 

imprescindíveis.  
 

 Essa conceituação do mínimo existencial a ser protegido, porém, não é de fácil 

constatação. A dificuldade encontra-se em definir o que pode ser considerado mínimo 

existencial, ou quais direitos compõem esse complexo núcleo. Um conteúdo fechado para fins 
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de padronização encontra obstáculo nas realidades de cada região. As reivindicações feitas no 

Canadá são diferentes das feitas na África. No Brasil, país com dimensão continental, cada 

região vivencia uma realidade diferente. Daí o problema da padronização conceitual do 

mínimo existencial. 

 Na verdade, um fechamento conceitual, com interpretações abstratas falham em 

refletir os direitos postulados e ao fornecer os detalhes necessários às prioridades por trás das 

formulações de direitos, ou em dar uma medida confiável para aplicação ou supervisão em 

direito positivo. Embora úteis as justificativas políticas e éticas para interpretação dos 

aspectos econômicos e sociais dos direitos, o problema se manifesta na tentativa de fechar ao 

invés de abrir a conversa sobre uma conceituação acerca de direitos fundamentais (YOUNG, 

2008). 

 Não só isso, o complexo de direitos que compõe o chamado mínimo existencial está 

intimamente relacionado, de modo que a falta de condições econômicas e sociais, a exemplo 

da falta de uma moradia digna, de saneamento básico, da disponibilidade de alimentos e até a 

falta de proteção do meio ambiente, pode acarretar uma substancial piora na saúde e no bem-

estar da população, de forma que o direito à saúde é “influenciado por outros determinantes 

sociais e, ao mesmo tempo, influente sobre o efeito destes. Gênero, educação, profissão, 

rendimento, origem étnica e local de residência estão intimamente ligados ao acesso, à 

experiência e aos benefícios dos cuidados de saúde” (GADELHA; CARVALHO; PEREIRA, 

2012, p. 49).  

 Assim, esse conjunto de direitos básicos deve ser analisado em um contexto amplo, 

sendo todos os fatores englobados e considerados determinantes para o reconhecimento do 

atendimento ao direito à saúde. Nesse sentido, expõem (GADELHA; CARVALHO; 

PEREIRA, 2012, p. 44): 
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As condições econômicas e sociais influenciam decisivamente as condições de 

saúde de pessoas e populações. A maior parte da carga das doenças — assim como 

as iniquidades em saúde, que existem em todos os países — acontece por conta das 

condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. Esse 

conjunto é denominado “determinantes sociais da saúde”, um termo que resume os 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da saúde. 
 

 Em que pese a dificuldade conceitual, alguns direitos vêm sendo reconhecidos como 

fundamentais e pertencentes a esse núcleo a ser protegido, não só a nível nacional como 

também no âmbito internacional. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, logo em 

seu preâmbulo, reconhece a importância de uma compreensão comum de direitos e liberdades 

fundamentais. A referida declaração define a vida, a liberdade e a segurança pessoal como 

direitos a serem protegidos (artigo III), bem como estabelece que “todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis” (artigo XXV). 

 Saliente-se que o direito à saúde vem, também, sendo reconhecido internacionalmente 

como pertencente a esse núcleo intangível de direitos fundamentais, conforme exposto 

anteriormente. É o que se extrai do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, que em seu artigo 12 impõe aos Estados a obrigação de observarem o “direito de 

toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental”.  

 Além disso, a inobservância por parte dos Estados signatários do referido Pacto da 

obrigação de proteção dos direitos fundamentais relacionados em seu texto pode acarretar a 

responsabilização internacional, através da Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU com 

atribuição para o reconhecimento de violações por parte dos Estados de compromissos 

internacionais assumidos.  

 Na verdade, a internacionalização da proteção de direitos humanos fundamentais, com 

a consequente responsabilização dos Estados que violarem tais direitos decorre da criação de 
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diversos mecanismos regionais e globais que compõem uma rede de documentos 

internacionais, órgãos e procedimentos que visam a proteção dos direitos humanos 

(OLIVEIRA, 2011). 

 Neste contexto, importante mencionar que o Brasil reconheceu como “obrigatória, de 

pleno direito e por prazo indeterminado, a competência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana 

de Direitos Humanos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969” na forma prevista no 

DECRETO Nº 4.463/2002.8 

 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a partir da promulgação do referido 

decreto, pode analisar violações de direitos pelo Estado Brasileiro, que exercerá o 

contraditório, mas se submeterá à sentença proferida pela Corte, que terá caráter judicial, 

sendo definitiva, obrigatória e inapelável. 

 Ademais, o conceito de núcleo mínimo, além de orientar políticas retrógradas e 

indicar ao Estado obrigações negativas de proteção quando da violação de direitos, traz uma 

ideia que medeia as limitações necessárias aos direitos, exigindo um nível particular de 

justificativa para que o mínimo do direito não seja satisfeito, que o Estado, e não o 

reclamante, deve provar (YOUNG, 2008). 

 Assim, a proteção de um núcleo de direitos que possa proporcionar ao cidadão uma 

condição digna de vida faz parte não só da legislação interna de cada país, mas de 

compromissos internacionais assumidos pelos Estados. Para fins de interpretação da 

amplitude que pode ser dada a esta proteção, um norte a ser utilizado é o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Este constitui, por sua vez, fundamento da República Federativa 

do Brasil, conforme disposto no art. 1º da CF/88, devendo funcionar como parâmetro para o 

 

 

8 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/404886/publicacao/15685348. Acesso em: 08 ago. 2020. 

https://legis.senado.leg.br/norma/404886/publicacao/15685348
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reconhecimento dos direitos às prestações sociais, servindo como limite mínimo de qualidade 

de vida que o Estado deve proporcionar à população. 

 Aliás, conforme aponta Piovesan (2013, p. 59), “[...] o valor da dignidade da pessoa 

humana impõe-se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como 

critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema 

constitucional”. 

 Importante notar que, por estar o conceito de mínimo existencial diretamente 

relacionado ao de dignidade da pessoa humana, o Estado não pode se restringir à garantia ao 

direito à vida, devendo inserir o cidadão em um ambiente sociocultural digno de um ser 

humano, proporcionando-lhe não apenas condição de sobrevivência, mas de dignidade. Nessa 

linha de raciocínio, para Dias (2016, p. 148): 

 

[…] o conteúdo dos direitos humanos aponta para a inserção do homem em um 

ambiente natural, social, político e cultural suficientemente adequado para promover 

não somente a sua vida, entendida como mera sobrevivência no tempo, mas também 

garantir um patamar superior derivado da noção de dignidade.  
 

 Além dos documentos e órgãos internacionais mencionados anteriormente, a proteção 

do mínimo existencial encontra amparo, também, na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que reconhece a existência de um núcleo básico de direitos que qualifica as 

condições mínimas de vida do cidadão, bem como que a alegação da reserva do possível não 

pode ser feita quando esta puder comprometer esse núcleo mínimo de direitos protegidos. 

Pela quantidade de fundamentos utilizados pelos ministros, merece transcrição o julgamento 

abaixo: 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – 

MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA 

CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE 

DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – 

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL 

(RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A 

AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – 

A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA 

INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA 

PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O 

MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER 

JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER 

PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA 

DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA 

INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE 

DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE 

IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS 

RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER 

COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE 

DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM 

DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA 

SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS 

TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS 

COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO 

AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA 

POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE 

JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: 

ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS 

CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO 

AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E 

PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 

– RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM 

EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR/MG – Rel. Min. CELSO DE MELLO. DJe-250, 

de 18-12-2014) (grifo nosso). 
 

 Observa-se no julgamento acima que o STF reconhece não somente a necessidade de 

proteção do mínimo existencial e a inaplicabilidade da alegação da reserva do possível nesta 

seara, como também justifica a legitimidade da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário, na 

garantia do respeito a esse complexo de direitos mínimos do cidadão e necessidade de 

observância da proibição do retrocesso social, da vedação da proteção insuficiente e da 

proibição do excesso. 
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 Com o mesmo entendimento, prevalece na doutrina9 que a reserva do possível não 

pode funcionar como um escudo que impeça a efetivação dos direitos relacionados ao mínimo 

existencial, vez que a proteção de tais direitos fundamentais não se encontra no campo da 

discricionariedade administrativa ou legislativa, sendo impositiva a concretização da garantia 

à dignidade da pessoa humana, seja através da concessão de prestações sociais, seja pela 

garantia de proteção à não intervenção de outros fatores, a exemplo dos econômicos, na saúde 

do cidadão. 

 Ademais, na omissão estatal, cabe ao Poder Judiciário impor aos demais poderes a 

entrega das prestações necessárias ao atendimento de serviços essenciais, atendendo, com 

isso, o interesse público, que deveria, a princípio, nortear toda conduta administrativa, 

independentemente da intervenção judicial. 

 No mesmo sentido, para o Superior Tribunal de Justiça, é admissível, de forma 

excepcional, o controle jurisdicional, quando configurada omissão estatal inescusável que vá 

de encontro à efetivação de direitos fundamentais que se encontram inclusos na ideia de 

mínimo existencial, não havendo, neste caso, lesão à discricionariedade administrativa ou 

afronta à reserva do possível (REsp 1734315 / GO. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. 

DJe 23/11/2018). 

 Sob essa perspectiva, deve ser ponderada a alegação por parte do Estado de reserva do 

possível, de insuficiência de recursos orçamentários, sendo tal fundamento afastado sempre 

que puder comprometer a ideia de mínimo existencial, dando especial atenção ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, servindo o Poder Judiciário como órgão controlador dos limites 

constitucionais e legais da atuação dos demais poderes, principalmente quando se trata da 

implementação do direito à saúde. 

 

 

 9Entre muitos, Luciano Dutra (2017, p. 137). 
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 Assim, a alegação de reserva do possível pode ser feita até o limite do atendimento 

relativo ao mínimo existencial, para que seja constitucionalmente justificável, quando e 

enquanto não houver orçamento disponível para cumprimento do encargo, não podendo esta 

alegação servir como manobra para contornar esse mínimo inegociável no debate político 

(PERLINGEIRO, 2013). 

 Ocorre que o exercício por parte do Poder Judiciário de sua função controladora de 

excessos deve respeitar limites10, sob pena de se tornar, também, ilegítima. Desta forma, 

caberá ao referido Poder a ponderação da alegação de insuficiência de recursos por parte do 

Estado para implementação do direito fundamental requerido, que deve ser comprovada 

objetivamente, afastando tal fundamento quando do atendimento dos direitos relacionados ao 

mínimo existencial, tomando por base a proteção da dignidade da pessoa humana e a 

proporcionalidade da medida a ser adotada, tendo, entretanto, o dever de deferência às 

decisões políticas, quando possível, e sua atuação condicionada a aspectos orçamentários e de 

ordem técnica. 

 

 

3.4 TEORIA DAS ESCOLHAS TRÁGICAS 

  

 

 A tensão acima mencionada entre a necessidade de implementação de direitos sociais, 

em especial daqueles relacionados ao mínimo existencial, e a finitude dos recursos públicos – 

argumento relacionado à reserva do possível, implica na inevitabilidade de realização de 

escolhas pelo poder público, adstrito, obviamente, às opções que a legislação permite, às 

 

 

 10Vide item 5. 
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obrigações que lhe são impostas pelo ordenamento jurídico e observando os campos nos quais 

sua atuação é prioritária.  

 Assim, ao ter que escolher quais direitos terão prioridade, mesmo entre aqueles 

considerados essenciais, o Estado acaba por deixar de realizar outros direitos também caros à 

sociedade. Neste cenário, diz-se que se trata de “escolhas trágicas” a serem realizadas por 

parte do Estado. 

 Na verdade, a realização de escolhas faz parte do cotidiano do ser humano, que em sua 

vida privada pode privilegiar determinada opção ou gosto individual e direcionar seus 

esforços para obter seu intento. Ocorre que a eleição de uma prioridade implica 

necessariamente em algum prejuízo, seja para aquele que exerceu a opção, seja para os que 

estão à sua volta. Daí a dificuldade de se realizar escolhas.  

 Quando se fala em gestão da coisa pública, essa dificuldade é ainda maior, pois o 

administrador público não pode se utilizar de seus sentimentos ou opiniões pessoais para 

direcionar a atividade administrativa, mas sim, através do exercício da razoabilidade e 

observando o princípio da legalidade, atender ao interesse coletivo, primando pelo princípio 

da eficiência, eis que o interesse público é a finalidade de toda atuação da administração 

pública.  

 Nessa linha de pensamento, conforme menciona Santos (2015, p. 74), no que diz 

respeito ao trato coletivo, “[...] as escolham não dependem de crenças individuais, e sim de 

valores coletivos. E os administradores públicos precisam observar os anseios sociais para 

tomar as decisões que respeitem não só a vontade coletiva como os princípios necessários a 

serem ponderados”. 

 Outrossim, em sendo a realização de escolhas baseada em opções, estas aumentam na 

medida em que há disponibilidade de recursos para atender as possibilidades que se 
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apresentam, ao passo que diminuem as referidas opções em um cenário de escassez de 

recursos.  

 Não se trata, pois, de escolher entre certo e errado, mas sim de adotar a melhor decisão 

entre as escolhas possíveis, observando a necessidade de se garantir a eficiência da 

administração, sempre com foco no interesse público coletivo, que deve, ao fim e ao cabo, 

nortear toda conduta administrativa. 

 Em especial no âmbito do direito à saúde, os problemas relacionados à efetivação de 

direitos assumem dimensão muitas vezes trágica, em razão da possibilidade da falta de 

prestações materiais ocasionar a morte do titular do direito, motivo pelo qual se diz que nesta 

seara se projeta a necessidade de realização de “escolhas trágicas”, tendo em conta o 

invencível conflito entre a escassez de recursos públicos e a concretização de direitos 

fundamentais sociais (SARLET, 2009, p. 310). 

 Tal teoria já foi mencionada pelo Ministro Celso de Mello, em julgamento no qual 

entendeu que as decisões proferidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, 

principalmente no que diz respeito à garantia dos direitos à vida e à saúde da população, se 

projetam no campo das denominadas “escolhas trágicas”, que “nada mais exprimem senão o 

estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e 

prestações de saúde em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de 

viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de 

outro”11. 

 Pela clareza da definição, merece transcrição parte da decisão do ARE nº 639337, de 

relatoria do Ministro Celso de Mello: 

 

 

11 Informativo nº 582 do STF. Voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no STA 175-AgR/CE. Disponível 

em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo582.htm#transcricao1. Acesso em: 12 jun. 

2020. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo582.htm#transcricao1
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[…] A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz 

instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas 

no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de 

antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por 

determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o 

Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de 

disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras "escolhas 

trágicas", em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da 

pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, 

em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria 

Lei Fundamental (STF. 2ª T. AgR/SP. Rel. Min. Celso de Mello. J. em 23/08/2011).  
 

 Com efeito, considerando a necessidade de realização de escolhas por parte do 

administrador público, carece do estabelecimento de critérios para definição das prioridades, 

que devem estar pautados na realização da macrojustiça ou justiça distributiva, tendo como 

parâmetro a dignidade da pessoa humana e a intangibilidade do mínimo existenial. Afinal, é a 

própria sociedade que custeia a implementação dos serviços públicos. Nesse sentido, Mendes 

e Branco (2018, p. 1026): 

 

[…] em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de 

todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e 

econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, 

invariavelmente, escolhas alocativas. Tais escolhas seguiriam critérios de justiça 

distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), configurando-se como 

típicas opções políticas, as quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por 

critérios de justiça social (macrojustiça). É dizer, a escolha da destinação de recursos 

para uma política e não para outra leva em consideração fatores como o número de 

cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e eficácia do serviço a ser 

prestado, a maximização dos resultados etc.  
 

 Percebe-se que o Supremo reconhece a existência da teoria das escolhas trágicas e 

seus efeitos, entretanto admite o controle jurisdicional dos parâmetros utilizados para 

realização das referidas opções, tendo como norte a proteção da dignidade da pessoa humana 

e a garantia do mínimo existencial, além da necessidade de observância da utilização de 

critérios de escolha baseados no alcance da justiça social, com foco na maximização de 

resultados.  
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 Aliás, a eficiência dos serviços públicos consiste em um princípio constitucional a ser 

observado pela administração pública direta e indireta de todos os entes federados, na forma 

prevista no art. 37 da CF/88, intimamente relacionado com o internacionalmente consagrado 

princípio da boa administração, segundo o qual “todas as pessoas têm direito a que os seus 

assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de forma imparcial, equitativa e 

num prazo razoável”, conforme previsão do art. 41 da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia12. 

 Ocorre que esse controle a ser exercido pelo Poder Judiciário dos parâmetros 

utilizados para as escolhas feitas pelo administrador público deve, sempre que possível, 

prestar deferência às decisões dos demais poderes, até para que se possa avaliar os reflexos 

das opções feitas pelo administrador.  

 Com esse entendimento, decidiu a ministra do STJ, Assusete Magalhães, conforme 

trecho do julgado abaixo transcrito:13
 

 

[…] E aí a razão pela qual o Judiciário está quase chegando ao ponto de 

praticamente ter que estabelecer um critério de urgência urgentíssima: de só deferir 

ações voltadas para munus próprio do Poder Executivo, quando a periclitação for 

premente. 

Do contrário haverá conflito de interesses, tanto de regiões opostas de nosso Estado, 

quanto do próprio bem jurídico em altercação (saúde versus segurança, por 

exemplo).  
[…]  
Não é ser conivente com a inércia. Todavia, em casos específicos, é preciso dar 

tempo ao tempo, até mesmo para sopesar os reflexos das escolhas (trágicas ou não) 

do administrador.  
  

 

 

12 Disponível em: https://www.cnpd.pt/home/legis/internacional/CARTAFUNDAMENTAL.pdf. Acesso em: 19 

ago. 2020. 
13

AREVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.596.395 - SC (2019/0298186-0) RELATORA: MIN. ASSUSETE 

MAGALHÃES. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequ

encial=104187872&num_registro=201902981860&data=20200203&tipo=0. Acesso em: 15 jun. 2020. 

https://www.cnpd.pt/home/legis/internacional/CARTAFUNDAMENTAL.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=104187872&num_registro=201902981860&data=20200203&tipo=0
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=104187872&num_registro=201902981860&data=20200203&tipo=0
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 Constata-se, pois, que escolhas são feitas a todo momento pela administração pública, 

que deve atuar atenta à otimização dos resultados em direção ao interesse público, 

considerando a escassez de recursos. Ao eleger essas prioridades e direcionar esforços para 

atendê-las, pode ocorrer o não atendimento de outras demandas sociais, o que se projeta na 

ora analisada “teoria das escolhas trágicas”.  

 Como visto, os parâmetros utilizados para tanto podem ser controlados pelo Poder 

Judiciário, de forma criteriosa e atenta à proteção do mínimo existencial, da dignidade da 

pessoa humana, considerando, ainda, o necessário respeito à margem de discricionariedade 

administrativa. 
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4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

4.1 PARTICIPAÇÃO POPULAR 

  

 

 As políticas públicas como processo de construção de um Estado Democrático de 

Direito e campo de realização dos direitos fundamentais, como visto, pode e deve ser 

controlada de diversas formas, desde a sua formulação e inclusão no orçamento público até o 

processo de execução orçamentária e implementação dos programas sociais. 

 As formas e instrumentos de controle devem observar a necessidade da administração 

pública manter a boa governança da política pública, principalmente no que diz respeito aos 

benefícios sociais prestados em caráter continuado e sua implicação diante das limitações 

impostas pela legislação orçamentária e pela realidade econômica vivenciada em cada 

momento histórico. 

 Nesse sentido, a primeira forma de controle das políticas públicas que se apresenta 

como de interesse da comunidade ocorre no processo eleitoral, em que a população, através 

do voto, após aprovar os planos de governo apresentados e verificar sua compatibilidade com 

os interesses coletivos, elege seus representantes, para que estes executem as políticas 

públicas dispostas nos referidos planos. 

 Pode-se citar, também, como exercício direto do poder pelo povo, os institutos do 

plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, que, como previsto no art. 14, I, II e III da 

CF/88, são formas de exercício da soberania popular. De fato, a participação popular na 

gestão da coisa pública faz parte da democracia brasileira. Sua importância no Estado de 
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Direito é inegável, posto que os reflexos das decisões políticas são vivenciados, ao fim e ao 

cabo, pelo próprio povo. Nesse sentido, esclarece Oliveira (1997, p. 274): 

 

No que tange à realidade institucional brasileira, a junção da noção de democracia à 

de Estado de direito, levada a efeito pela atual Constituição, muito mais que 

estabelecer um qualificativo do modo de ser do nosso Estado Federal, foi 

responsável pela atribuição aos cidadãos de um direito de primeiríssima grandeza, 

de importância inquestionável: o direito de participação nas decisões estatais.  
 

 Outra forma de controle a ser exercida pela comunidade diz respeito às audiências 

públicas, que têm o condão de promover a participação popular, individualmente ou por meio  

de suas entidades representativas, na tomada de decisão acerca da coisa pública. Para Oliveira 

(1997, p. 276), “é mediante a realização dessas audiências que se garante um direito 

fundamental dos cidadãos, que é o direito de ser ouvido, o direito de poder opinar, de modo 

eficaz, notadamente a respeito daqueles assuntos que interessam à coletividade”.  

 As audiências públicas podem ocorrer tanto no âmbito legislativo (art. 58, § 2º, II, da 

CF/88) e em demandas judiciais (Lei nº 9.882/99, art. 6º, § 1º) quanto na seara do Poder 

Executivo, a exemplo da possibilidade de realização de audiência pública, quando da 

realização de licitação de valor elevado (Lei nº 8.666/93, art. 39).  

 Na verdade, é amplo o campo de possibilidades para realização de audiências 

públicas, pois sempre que estiverem em discussão direitos coletivos, essas poderão ser 

realizadas, sendo vasta a atuação colaboradora dos cidadãos nesse processo (OLIVEIRA, 

1997). 

 A utilização das audiências públicas para fundamentação das decisões judicias 

possibilitam uma maior amplitude do debate e dos argumentos apresentados, aumentando, 

ainda, a legitimidade democrática das decisões judicias, na medida em que o julgador 

funcionará como catalisador de uma solução alcançada coletivamente, através da análise das 

questões apresentadas por todos os envolvidos. 
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 No Supremo Tribunal Federal, as audiências públicas vêm sendo realizadas de longa 

data. A primeira delas foi convocada em 2007, pelo Min. Ayres Britto, Relator da ADI nº 

351014, em que se examinava a constitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei de 

Biossegurança (Lei nº 11.105/2005). Após, muitas outras se seguiram, a exemplo da realizada 

para se discutir a possibilidade de antecipação terapêutica do parto, na hipótese de feto 

anencéfalo (ADPF nº 54); e a realizada para se discutir a instituição de sistema de cotas - 

reserva de vagas nas universidades públicas com base em critério étnico-racial e para 

estudantes egressos do ensino público (ADPF nº 186); todas questões de grande repercussão 

nacional. 

 No âmbito da saúde, uma das mais importantes audiências públicas realizadas pelo 

Supremo ocorreu em 2009, a Audiência Pública de Saúde, na qual o referido Tribunal iniciou 

a democratização do debate da judicialização da saúde com a sociedade civil. Na referida 

audiência foram ouvidos pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, no mês de maio 

de 2009, 50 especialistas, entre eles, promotores e procuradores de justiça, defensores 

públicos, advogados, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de 

saúde15, como forma de colaboração para julgamento de demandas em trâmite naquele 

tribunal. 

 A audiência pública acima mencionada auxiliou, entre outras ações em trâmite no STF, 

no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 17516, na qual o ministro Gilmar 

Mendes, após ouvir os envolvidos no processo de judicialização da saúde, pôde constatar que, 

na maioria das vezes, não há uma intervenção nas políticas públicas, mas sim determinações 

 

 

14 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublicaPrincipal.asp. Acesso em: 07 

abr. 2020. 
15 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude. 

Acesso em: 01 abr. 2020. 
16

 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2570693. Acesso em: 08 abr. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
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judiciais de cumprimento de políticas já estabelecidas. Merece destaque trecho do despacho 

proferido pelo ministro17.  

 

Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores 

envolvidos, entendo ser necessário redimensionar a questão da judicialização do 

direito à saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial 

não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas 

voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária 

determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, 

não se cogita do problema da interferência judicial em âmbitos de livre apreciação 

ou de ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de políticas 

públicas. 
 

 Outras importantes formas de participação social na saúde, senão as mais relevantes, 

ocorrem no âmbito das conferências e dos conselhos municipais de saúde, que exercem de 

forma democrática o controle social do SUS, na forma disposta na Lei 8142/90, que define a 

Conferência de Saúde o os Conselhos de Saúde como instâncias colegiadas de participação 

popular no SUS, nas três esferas de governo, sem prejuízo das funções afetas ao Poder 

Legislativo. 

 À Conferência de Saúde (art. 1°, § 1°) cabe reunir-se a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes; e aos Conselhos 

de Saúde (art. 1º, § 2°), órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, compostos 

por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da área da saúde e 

usuários, cabe a formulação de estratégias e o controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, sendo suas 

decisões homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

 

17
 Despacho publicado no DJE nº 182, divulgado em 25/09/2009. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2570693. Acesso em: 08 abr. 2020. 
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 Na seara judicial há, ainda, como forma de participação social no julgamento da lide, a 

figura do amicus curiae, um terceiro que é chamado ao processo para auxiliar o juiz ou 

tribunal na formação do convencimento para julgamento da causa, podendo ser de grande 

utilidade quando da análise de demandas relacionadas à saúde, vez que, em regra, falta aos 

profissionais do direito conhecimento técnico na área, dificultando a condução da melhor 

solução para o problema apresentado. 

 Tal instituto, que era cabível no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento de ADI, ADC e ADPF (Leis nº 9.868/99 e 9.882/99) e na verificação da 

repercussão geral no Recurso Extraordinário (art. 1035, § 4º, do CPC); e no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de pedido de uniformização de jurisprudência de 

demandas de competência dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/01); teve seu campo 

de atuação ampliado com a edição do Código de Processo Civil de 2015, que, em seu art. 138, 

possibilitou que qualquer juiz ou relator, diante da relevância da matéria, da especificidade do 

objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, tanto de ofício quando a 

requerimento da parte, pudesse solicitar ou admitir a participação no julgamento da causa de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, desde que tenha 

representatividade adequada. 

 Percebe-se que o Código de Processo Civil em vigor não mais restringiu a 

possibilidade de atuação do amicus curiae aos tribunais superiores. Pelo contrário, 

possibilitou sua atuação, inclusive na primeira instância de jurisdição, podendo o juiz tanto 

solicitar como admitir a participação do mesmo no julgamento da causa, seja ela qual for, 

inclusive naquelas em que se discute o direito a prestações de saúde. 

 Diante dos institutos apresentados, verifica-se que é ampla a possibilidade de 

participação popular tanto na política quanto no julgamento de causas de grande relevância 
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social para a comunidade, devendo, além do cidadão, os órgãos e entidades de classe estarem 

atentos para o exercício de tais direitos, eis que, no fim das contas, o poder emana do povo e 

por ele deve ser exercido. 

 

 

4.2 DEMANDAS INDIVIDUAIS 

  

 

 Não se pode olvidar que a Constituição Federal garantiu o amplo acesso à justiça (art. 

5º, XXXV), não podendo sequer ser excluída por lei a possibilidade de ser levada à 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Desta forma, todo aquele que se 

sentir lesado por uma omissão ou ato praticado pelo Poder Público tem o direito 

constitucional de buscar a tutela jurisdicional para ter protegido um interesse legítimo. Tal 

direito pode ser exercido tanto de forma individual quanto coletiva. 

 Ocorre que, no que diz respeito às políticas públicas, para garantia de direitos sociais 

fundamentais, as ações individuais que podem ser utilizadas, a exemplo do mandado de 

segurança, recebem críticas por parte da doutrina especializada, em razão dos efeitos 

negativos causados na política como um todo, motivo pelo qual, para alguns, só pode ser 

utilizada em hipóteses restritas. No que diz respeito à saúde, Barroso (2009, p. 47), por 

exemplo, entende que “no âmbito de ações individuais, a atuação jurisdicional deve ater-se a 

efetivar a dispensação dos medicamentos constantes das listas elaboradas pelos entes 

federativos”. 

 Para o autor, nada impede que as listas possam ser questionadas judicialmente. 

Entretanto, aponta que as ações individuais não se apresentam como o melhor caminho, diante 
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da impossibilidade de produzirem efeitos erga omnes. Assim, Barroso (2009, p. 48) propõe 

que:  

 

[…] essa revisão seja feita apenas no âmbito de ações coletivas (para defesa de 

direitos difusos ou coletivos e cuja decisão produz efeitos erga omnes no limite 

territorial da jurisdição de seu prolator) ou mesmo por meio de ações abstratas de 

controle de constitucionalidade, nas quais se venha a discutir a validade de alocações 

orçamentárias.  
 

  Por outro lado, há quem defenda que, tratando-se de direitos relacionados ao mínimo 

existencial, não se pode permitir a limitação do pleito às ações coletivas, se admitindo as 

postulações, mesmo que de forma individual, como adequadas. Neste sentido, para Danielli 

(2018, p. 117): 

 

[…] acredita-se que, nas ações individuais versando sobre pretensões básicas, 

ligadas à noção de mínimo existencial (ainda que sem a devida regulamentação 

pelas políticas públicas), não se pode negar efetividade ao direito perseguido, 

notadamente por sua íntima correlação com dignidade da pessoa humana e com os 

postulados da liberdade fática e da igualdade substancial.  
 

 Há quem diga, ainda, que, apesar das ações individuais prejudicarem o tratamento 

global dado à política pública, tem como ponto positivo a possibilidade de induzir o Poder 

Público a enxergar a necessidade de implementar determinada prestação, sendo, nesse ponto, 

algo positivo. Com esse entendimento, Liberal (2018, p. 105) esclarece que as ações 

individuais: 

 

[…] revelam virtudes e vicissitudes. Se de um lado prejudicam o tratamento global e 

isonômico da matéria, de outro, por vezes, em decorrência de reiteradas decisões 

judiciais no mesmo sentido, levam o Poder Público a implementar determinada 

política pública ou a corrigir os rumos daquela executada de forma deficiente. 
 

 Certo é que não se pode impedir que o Poder Judiciário, ao julgar ações individuais, 

garanta aos cidadãos direitos fundamentais que lhe foram preteridos. Entretanto, diante dos 
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problemas ocasionados, há que interpretar de forma restritiva essa possibilidade, quando se 

tratar de políticas públicas que são concedidas a toda população.  

 Em especial quando se trata de políticas públicas de saúde, na qual o deferimento de 

determinado pedido pode implicar, conforme já mencionado, na quebra da fila para 

atendimento, de modo que a decisão não interferirá somente na relação do autor com o 

Estado, mas alcançará, também, outro particular, há que se dar prioridade à tutela coletiva, 

conforme tratado no tópico seguinte. 

 

 

4.3 MECANISMOS COLETIVOS 

  

 

 É de fácil constatação que, apesar do direito social ter a possibilidade de ser pleiteado 

individualmente, conforme já demonstrado, quando se fala em políticas públicas deficitárias, 

que não proporcionam à população um produto ou serviço adequado, a lesão quase sempre 

será a uma coletividade que necessita daquela prestação. 

 Assim, apesar de se reconhecer que, diante da necessidade de se proporcionar o amplo 

acesso à Justiça, bem como em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se 

poder afastar a possibilidade do titular do direito social buscar a tutela jurisdicional para 

garantir seus direitos, no que diz respeito às políticas públicas, em especial as relacionadas à 

saúde, deve ser dado tratamento mais amplo à matéria. Neste contexto se apresentam as ações 

coletivas. 

 Não restam dúvidas acerca da possibilidade de uma ação coletiva atingir a população 

de forma mais abrangente, principalmente em razão do seu efeito erga omnes, sendo o campo 
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propício para um debate amplo acerca da política pública. Com esse entendimento, anota 

Farias (2018, p. 101):  

 

Indubitavelmente, o debate travado no âmbito de uma ação coletiva é mais propício. 

A prova será produzida com maior amplitude, envolvendo técnicos com 

possibilidade de estabelecer uma discussão mais madura no âmbito de toda extensão 

de uma política pública. Além disso, os efeitos dessa decisão será erga omnes, 

atingindo a população de forma mais abrangente.  
 

 As ações coletivas se apresentam, nos dizeres de Mendes (2014, p. 37), como um “[...] 

efetivo instrumento para o aperfeiçoamento do acesso à justiça, eliminando os entraves 

relacionados com os custos processuais e o desequilíbrio entre as partes”, permitindo, com 

isso, a padronização das decisões, a atenção ao princípio da segurança jurídica e o alcance da 

justiça social. 

 Além disso, nas discussões coletivas ou abstratas, se permite um maior 

aprofundamento acerca do conteúdo da política, facilitando o dimensionamento dos custos 

gerados e das possibilidades existentes, com bases mais concretas, fazendo um contraponto 

entre a política pública em análise, a limitação de recursos e a existência de outras demandas 

relevantes (DANIELLI, 2018). 

 Com efeito, pelas características do processo coletivo, permite-se ao julgador uma 

visão mais ampla do todo, permitindo a prolação de uma decisão de acordo com as 

necessidades sociais e atenta ao princípio da isonomia. Nesta acepção, segundo Liberal (2018, 

p. 115): 

 

[…] as políticas públicas prestam-se a tutelar direito difuso. Assim, quando 

judicializadas, o meio processual próprio e adequado para solução da controvérsia é 

o processo coletivo. E assim o é porque tal processo revela-se dotado de ampla 

repercussão subjetiva, já que capaz de beneficiar considerável número de pessoas, 

além de possibilitar ao juiz visão global a respeito da questão litigiosa, permitindo-

lhe, por conseguinte, conferir tratamento isonômico à situação, emitindo decisão 

compatível com as necessidades sociais. 
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 Acrescenta-se a isso o fato de que, através da utilização de ações coletivas para 

controle das políticas públicas, nos dizeres de Danielli (2018, p. 118), se “[...] evitaria efetivar 

a microjustiça (para um caso concreto) em detrimento da macrojustiça (considerando-se 

outras necessidades relevantes, somado ao problema da limitação de recursos versus 

demandas ilimitadas)”. 

 O problema de uma demanda individual, em especial aquelas que exigem 

medicamentos e/ou tratamentos de alto custo, é o deslocamento de verbas por parte dos 

gestores para atendimento do pleito e, por consequência, a falta de meios para atendimento de 

outros milhares de cidadãos. Ocorre que “[...] muitas vezes faltam dados para que o não gestor 

compreenda quão danosa pode ser a intervenção realizada pelo Judiciário nas políticas 

públicas. O juiz, na outra ponta, só vê o drama do caso concreto, sem imaginar o poder 

replicador que esse tipo de ação tem” (CONASS, 2018, p. 60).  

 As ideias acima não se restringem à doutrina. Segundo pesquisa divulgada pelo CNJ 

(INSPER, 2019), para o desembargador presidente do Comitê Estadual da Saúde da Bahia, a 

utilização das ações coletivas para a judicialização da saúde é considerada pelo comitê como 

capaz de gerar um efeito mais amplo para a sociedade, resolvendo questões amplas e 

problemáticas dos serviços de saúde, o que não é possível por meio de ações individuais. 

 Quando se fala em processo coletivo, alguns instrumentos estão vocacionados a suprir 

a mora legislativa, especialmente nas hipóteses em que a falta de norma regulamentadora 

inviabiliza a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Entre eles pode-

se destacar a ADI por omissão, regulamentada pela Lei nº 9.868/99, e a ADPF, regida pela Lei 

nº 9.882/99, que, por serem de competência originária no STF, têm uma maior abrangência.  

 Entretanto, pode ocorrer que a política pública já tenha sido legislativamente prevista, 

mas ainda não tenha sido concretizada, restando sua implementação. Quando isso ocorre, 
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outros tipos de instrumento estão vocacionados à resolução dos problemas, a exemplo da 

Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85); da Ação Popular (Lei nº 4.717/65); da Ação de 

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92); e do Mandado de Segurança Coletivo (Lei nº 

12.016/2009). 

 Em outras palavras, se de um lado pode ocorrer falta de norma regulamentadora cuja 

omissão acarreta lesão a direito fundamental, atraindo a possibilidade do ajuizamento de 

ações como mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, no intuito de suprir a mora legislativa, 

por outro, a política pública pode estar instituída no âmbito legislativo, mas não tenha sido 

verificada na prática sua implementação.  

 Entre os mecanismos utilizados para a segunda hipótese mencionada, merece destaque 

a ação civil pública, como um importante instrumento coletivo de viabilização do direito 

fundamental preterido. Para Danielli (2018, p.106): 

 

A ação civil pública tem se mostrado, na conjuntura atual, forte instrumento na 

concretização do direito à saúde, especialmente em um contexto no qual até mesmo 

as políticas públicas já instituídas carecem de cumprimento regular, não desafiando, 

nesse passo, o manejo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da 

arguição de descumprimento do preceito fundamental ou do mandado de injunção. 
  

 Segundo a Lei nº 7.347/85 (que disciplina a Ação Civil Pública), a referida ação pode 

ser utilizada para impor a responsabilidade ao infrator por danos causados a qualquer interesse 

difuso ou coletivo (Art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85), se apresentando, pois, como instrumento 

adequado à defesa de direitos sociais, inclusive saúde pública. 

 Ocorre que, em que pese se apresentarem as ações coletivas, entre elas a ação civil 

pública, como um meio mais adequado para resolução de questões atinentes às políticas 

públicas de saúde do que as ações individuais, não foram elas originalmente pensadas para o 
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direito público, impondo alguns questionamentos acerca de sua aplicabilidade, conforme 

aponta Perlingeiro (2012, p. 219): 

 

1. As ações coletivas, que devem ser conduzidas pelos que detiverem 

representatividade adequada, modernamente, são dotadas do mecanismo do opt in e 

do opt out – típico das class actions. Este sistema permite que um grupo seja 

incluído ou excluído do procedimento judicial coletivo. Mas como seria possível que 

algum cidadão ou grupo de cidadãos fossem excluídos do alcance de uma decisão 

judicial que, por exemplo, determinasse à Administração a concessão de benefícios? 

Além disso, como conciliaríamos as ações individuais com as ações coletivas, 

tratando-se de questões afetas à Administração que, em razão da sua unidade, devam 

ser decididas uma única vez? As decisões conflitantes sobre questões fundadas no 

mesmo comportamento administrativo não seriam capazes de desestruturar a 

Administração Pública? 
2. As decisões judiciais em procedimentos coletivos têm um alcance territorial 

limitado à sede do tribunal correspondente (art. 16, Lei nº 7.347/85). Porém, como 

cindir judicialmente os atos ou comportamentos administrativos de alcance regional 

ou nacional, cujos efeitos transcendam tais limites territoriais? Esta ruptura não 

seria, também, prejudicial à regular atuação da própria Administração? 
  

 Apesar de as ações coletivas, conforme mencionado, não estarem imunes a críticas, 

ainda se apresentam como formas de resolução do conflito mais abrangentes e com maior 

eficácia do que as ações individuais, diante do seu amplo campo de alcance e da maior 

probabilidade de, através dela, se pensar na realização da macrojustiça, quando realmente 

existe o conflito e este é levado ao Poder Judiciário. 

 Por outro lado, mesmo que a longo prazo, alguns dos problemas apontados poderão 

ser resolvidos com a utilização de instrumentos como o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR e as súmulas vinculantes, cuja utilização pode minimizar o problema da 

proliferação de demandas individuais e/ou coletivas nas diversas regiões do Brasil, através de 

uma padronização da atuação jurisdicional. 
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 Pode-se mencionar, a título de exemplo, o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 0302355-11.2014.8.24.005418, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no 

qual foi analisada a “necessidade ou não de comprovação de hipossuficiência do autor do 

pleito de dispensação de medicamento ou terapia no âmbito da assistência à saúde”, bem 

como firmadas as seguintes teses:  

 

1.1 Para a concessão judicial de remédio ou tratamento constante do rol do SUS, 

devem ser conjugados os seguintes requisitos: (1) a necessidade do fármaco 

perseguido e adequação à enfermidade apresentada, atestada por médico; (2) a 

demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho à obtenção pela 

via administrativa (Tema 350 do STF). 1.2 Para a concessão judicial de fármaco ou 

procedimento não padronizado pelo SUS, são requisitos imprescindíveis: (1) a 

efetiva demonstração de hipossuficiência financeira; (2) ausência de política pública 

destinada à enfermidade em questão ou sua ineficiência, somada à prova da 

necessidade do fármaco buscado por todos os meios, inclusive mediante perícia 

médica; (3) nas demandas voltadas aos cuidados elementares à saúde e à vida, 

ligando-se à noção de dignidade humana (mínimo existencial), dispensam-se outras 

digressões; (4) nas demandas claramente voltadas à concretização do máximo 

desejável, faz-se necessária a aplicação da metodologia da ponderação dos valores 

jusfundamentais, sopesando-se eventual colisão de princípios antagônicos 

(proporcionalidade em sentido estrito) e circunstâncias fáticas do caso concreto 

(necessidade e adequação), além da cláusula da reserva do possível. 
 

 Nota-se que o julgado faz interessante distinção entre as demandas voltadas aos 

cuidados básicos relacionados à noção de dignidade humana daquelas que buscam a 

concretização do máximo desejável, admitindo para a segunda hipótese uma maior restrição 

para concessão do pleito à luz do caso concreto. Tal julgamento, por ter sido proferido no 

âmbito de um IRDR, deve nortear o julgamento de causas semelhantes no âmbito do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina. 

 Verifica-se, desta forma, que prevalece o entendimento de que as ações coletivas, tanto 

para suprirem a mora legislativa quanto para implementarem um direito já previsto, devem 

prevalecer sobre as demandas individuais, pelos argumentos já expostos. Entretanto, as 

 

 

18
 Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/documents/3133632/3200197/IRDR-COMPLETA/7ab8e228-b5c3-

a8ee-8654-2f18a6e23141. Acesso em: 12 abr. 2020. 
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políticas públicas podem ser controladas por outros meios e, mesmo no julgamento das 

demandas coletivas, as decisões deverão observar determinados limites, sob pena de se 

tornarem ilegítimas, da mesma forma que a atuação do agente administrativo que pretendem 

controlar. 

 

 

4.4 OUTROS INSTRUMENTOS 

  

 

 Além da possibilidade de ser feito o controle das políticas públicas através da 

participação popular direta e por meio de determinações judiciais, seja nas demandas 

individuais ou coletivas, ações integradas entre os Poderes têm se demonstrado eficazes na 

correção de políticas públicas deficitárias e, inclusive, capazes de auxiliar na mitigação dos 

reflexos negativos causados pela judicialização. 

 Como exemplos dessa iniciativa conjunta dos Poderes para solução dos problemas 

vivenciados pela sociedade no que diz respeito aos serviços de saúde, podem-se mencionar o 

Fórum Nacional de Saúde e o Comitê Executivo Nacional, instituídos pela Recomendação nº 

31 do Conselho Nacional de Justiça, que funcionam como espaços interinstitucionais de 

debate e trocas de experiências positivas (a serem copiadas) e negativas (a serem evitadas), e 

os Comitês Estaduais de Saúde, cuja criação foi determinada pela Resolução 238/2016, com 

participação mínima de Magistrados de Primeiro ou Segundo Grau, Estadual e Federal, 

gestores da área da saúde (federal, estadual e municipal), e demais participantes do Sistema de 

Saúde (ANVISA, ANS, CONITEC, quando possível), todos colaborando tanto para uma 

melhor prestação de serviço público de saúde quanto para uma prestação jurisdicional mais 

qualificada na área. 
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 Pode-se apontar, ainda, como boa prática, a Câmara de Conciliação da Saúde, 

instituída no Estado da Bahia, por meio do Convênio de Cooperação nº 01/2015, que conta 

com integrantes do Tribunal Regional Federal (TRF-1ª Região), do Tribunal de Justiça da 

Bahia (TJ-BA), dos Ministérios Públicos Estadual (MPE) e Federal (MPF), da Defensoria 

Pública da União (DPU), da Defensoria Pública do Estado (DPE), da Secretaria de Saúde do 

Município de Salvador (SMS-SSA), da Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGM-

SSA), da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) e da Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia (SESAB)19.  

 Tal câmara, composta por profissionais de diversas áreas (médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas) funciona como um filtro para a 

judicialização, evitando que casos desnecessários batam à porta do Poder Judiciário, que já se 

encontra sobrecarregado, bem como auxilia o Poder Executivo na triagem das maiores 

necessidades sociais, proporcionando um direcionamento eficiente do orçamento público e, 

com isso, um melhor resultado das políticas públicas instituídas. Segundo a Coordenadora do 

órgão (INSPER, 2019, p. 91): 

 

De dezembro de 2016 a abril de 2018 foram emitidos 4.509 pareceres e houve uma 

diminuição da judicialização no âmbito estadual: pacientes com pedidos de 

medicamentos e produtos de responsabilidade do estado receberam sua dispensação 

(17%), ou tiveram esses pedidos substituídos por outras opções terapêuticas já 

disponíveis no SUS (14%). Ademais, 24% dos pedidos foram finalizados com 

“impossibilidade de dispensação”. Casos envolvendo medicamentos do componente 

especializado foram encaminhados para judicialização na Defensoria Pública da 

União, que verificou um aumento em decorrência da atuação da CCS. Por outro 

lado, o número de ações ajuizadas pela DPE caiu em cerca de 80% no período, o 

que, segundo a coordenadora, seria um indicador de que a atuação da CCS tem 

surtido efeito no sentido de diminuir os casos evitáveis de judicialização no âmbito 

do Estado. 
  

 

 

19 Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/sobre-a-sesab/ccs/. Acesso em: 20 abr. 2020.  
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 Verifica-se que, apesar de se apresentar como uma experiência positiva, o filtro criado 

pela Câmara de Conciliação da Saúde da Bahia, além de não ser medida obrigatória, se 

restringe à capital daquele Estado, não tendo, ainda, sua atuação expandida para os demais 

municípios do interior, tampouco replicada nos demais Estados da Federação. 

 Outra experiência a ser mencionada é o projeto “SUS mediado”, inicialmente criado 

por intermédio da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, consistente em uma 

cooperação técnica realizada entre o referido órgão e a Defensoria Pública da União, a 

Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, com a finalidade 

de realização de mediações entre a administração pública e os cidadãos, visando a resolução 

extrajudicial dos conflitos relacionados à saúde, a exemplo do fornecimento de 

medicamentos, realização de exames e cirurgias, entre outros procedimentos; e, com isso, se 

evitando o processo de judicialização. 

 O “SUS Mediado” foi instituído no Estado do Rio Grande do Norte através do Termo 

de Cooperação Técnica nº 003/2012 (ANEXO A), diante da necessidade de se possibilitar 

naquele Estado a “criação de mecanismos extrajudiciais de atendimento desburocratizado, 

céleres e eficientes, com garantia de concretização do direito fundamental à saúde, 

preconizado no art. 6º e 196, ambos da Constituição Federal, para os cidadãos 

hipossuficientes”.  

 O referido projeto teve como objetivo “o estabelecimento de ampla cooperação entre 

os partícipes, o intercâmbio de ações e a difusão de informações, visando garantir maior 

efetividade às políticas públicas de saúde”. A cláusula primeira do termo de cooperação 

técnica acima mencionado trouxe como objeto: 

 

[…] evitar demandas judiciais e assegurar o acesso aos usuários hipossuficientes do 

SUS a medicamentos e procedimentos médicos de responsabilidade do Estado do 

Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró-RN, através da Secretaria da 
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Cidadania do Município de Mossoró – Gerência Executiva de Saúde, previsto 

perante o Sistema Único de Saúde – SUS”. 
 

 O projeto realizado no Estado do Rio Grande do Norte foi, inclusive, vencedor do 

PRÊMIO INNOVARE – EDIÇÃO IX – 201220, como capaz de assegurar naquele Estado uma 

maior efetividade às políticas públicas de saúde, evitando o aumento da judicialização, além 

de proporcionar um melhor acesso do cidadão aos medicamentos e serviços disponibilizados 

pelo SUS, tornando não só o serviço público de saúde mais eficiente, como também 

colaborando para uma eficaz prestação jurisdicional.  

Importante mencionar que consta no próprio termo de cooperação (ANEXO A) a 

possibilidade de “propositura das ações judiciais cabíveis nas hipóteses de urgência e/ou 

sempre que verificada a impossibilidade de resolução extrajudicial da demanda”, não ferindo, 

pois, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, eis que, a não concessão administrativa do 

direito pleiteado não impossibilita a correção da medida através da via judicial. 

 O exemplo do “SUS mediado” foi replicado no Estado de Rondônia, em 27 de março 

de 2015, quando foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015/DPE-RO 

(ANEXO B) entre a Defensoria Pública Estadual, a Procuradoria Geral do Estado, a 

Secretaria do Estado de Saúde Pública do Estado de Rondônia, a Defensoria Pública da 

União, a Procuradoria Geral do Município de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Porto Velho (BERTONE; SILVA, 2018), com o mesmo objeto e objetivos semelhantes ao 

convênio celebrado no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Pode ser citada como boa prática, também, a Câmara de Resolução de Conflitos de 

Saúde (CRLS) do Rio de Janeiro, vencedora do PRÊMIO INNOVARE – EDIÇÃO XI de 

 

 

20 Disponível em: https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/o-sus-mediado. Acesso em: 29 abr. 2020. 

https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/o-sus-mediado
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201421, instituída através do Convênio de Cooperação nº 003/504/2012, do qual participaram 

membros da Defensoria Pública da União e do Estado do Rio de Janeiro, Procuradores do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e Equipes de apoio técnico das Secretarias de Estado 

e do Município do Rio de Janeiro, além do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

ao qual coube a designação de mediadores para supervisão e coordenação das mediações das 

audiências a serem realizadas na Câmara. 

 A referida Câmara tem a função de promover o atendimento dos hipossuficientes 

assistidos tanto pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro quanto pela Defensoria Pública da 

União, que demandem serviços de saúde como fornecimento de medicamentos e 

agendamento de exame médico ou procedimento cirúrgico, fomentando a resolução 

administrativa em detrimento da judicialização. Além de acelerar o processo de concessão do 

direito pleiteado, evita o abarrotamento do Poder Judiciário. 

 Percebe-se, com isso, a existência de outros meios prévios à tutela jurisdicional, 

capazes de evitar o processo de judicialização, sem, contudo, prejudicarem os direitos do 

cidadão, evitando, inclusive, a existência do conflito de interesses, eis que os referidos direitos 

poderão ser reconhecidos e desde já implementados quando da realização da composição 

extrajudicial. 

 Além disso, quando da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional, a negativa por 

parte dos órgãos acima mencionados, em razão dos fundamentos de ordem técnica 

proporcionados por sua composição múltipla e pelo diálogo firmado entre os órgãos públicos 

envolvidos, permite uma melhor análise da demanda e, por conseguinte, uma decisão judicial 

mais qualificada.  

 

 

21 Disponível em: https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/camara-de-resolucao-de-litigios-de-saude-crls--

114 Acesso em: 20 maio 2020. 

https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/camara-de-resolucao-de-litigios-de-saude-crls--114
https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/camara-de-resolucao-de-litigios-de-saude-crls--114
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 Assim, a participação de órgãos técnicos, em especial aqueles relacionados à área da 

saúde, permitem respostas que, por terem base científica, possibilitam, por um lado, o 

convencimento do cidadão, e, por outro, uma fundamentação adequada para a decisão 

judicial, seja para superar a negativa, seja para ratificar a decisão administrativa. 

 Importante mencionar que tramita na Câmara dos Deputados o PL 791/202022, de 

autoria do Poder Executivo, visando a instituir um comitê nacional de órgãos de justiça, 

através do qual se buscará controlar, prevenir ou terminar litígios, inclusive aqueles já 

judicializados, bem como promover a interlocução institucional entre os órgãos de justiça, 

relacionados ao enfrentamento dos problemas ocasionados pela emergência de saúde pública 

decorrente da COVID-19. 

 Apesar de não estar imune a críticas23, o referido projeto denota a preocupação de se 

buscar caminhos alternativos à judicialização, a fim de se evitar os reflexos negativos já 

mencionados. De qualquer forma, nota-se que, nesse período de indefinições, caberá ao 

Supremo Tribunal Federal atuar de forma equilibrada nas diversas demandas24 que lhe estão 

sendo submetidas à apreciação, a fim de garantir um mínimo de segurança jurídica à 

população. 

 Foram apontados exemplos pontuais, mas que podem servir de parâmetro de 

implementação do sistema de filtro prévio às demandas de saúde em nível nacional, 

resguardadas as peculiaridades de cada Estado da Federação. 

 

 

22https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=94520D3E5BE669AB5482CD840

F080480.proposicoesWebExterno1?codteor=1869662&filename=PL+791/2020. Acesso em: 14 abr. 2020. 
23

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF), encaminhou 

ao Congresso Nacional, nota técnica defendendo a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 791/2010, sob o 

argumento de que, mesmo em situações de exceção constitucional – tal como no Estado de Defesa ou Estado de 

Sítio – não se admite a restrição a direitos fundamentais relacionados com o acesso ao Poder Judiciário. Salienta, 

ainda, que o projeto fere a independência dos magistrados, a autonomia do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, e os princípios do juiz natural e separação de Poderes. 
24Segundo o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, o tribunal recebeu até o dia 

09/04/2020, ao todo 806 processos relacionados à crise do coronavírus. Cf. CONSULTOR, 2020.  
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5 ATIVISMO E CONTENÇÃO JURISDICIONAL SOBRE AS POLÍTICAS DE SAÚDE 

  

Pode-se dizer que houve um aumento da judicialização a partir da Constituição 

Federal de 1988 e da significativa ampliação dos direitos fundamentais previstos em seu 

texto. Barroso (2018, p. 46) explica que “[...] no Brasil, o fenômeno assumiu proporção ainda 

maior, em razão da constitucionalização abrangente e analítica – constitucionalizar é, em 

última análise, retirar um tema do debate político e trazê-lo para o universo das pretensões 

judicializáveis”. 

A Judicialização se apresenta como uma realidade vivenciada pela sociedade 

brasileira, merecendo atenção dos juristas, em especial no que diz respeito ao direito à saúde, 

cujas demandas relacionadas ao tema crescem em proporção ainda maior que outros ramos do 

direito. Para se ter uma noção, conforme informação divulgada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (INSPER, 2019), em 10 anos (de 2008 a 2017), enquanto o número de processos 

judiciais subiu cerca de 50% (cinquenta por cento), as demandas relacionadas à saúde tiveram 

um aumento de 130% (cento e trinta por cento), o que atrai a necessidade de uma maior 

atenção às demandas de saúde por parte de todos os poderes, dentro do âmbito de atribuições 

de cada um. 

Vários são os estudos que indicam as possíveis causas do aumento de demandas no 

Poder Judiciário, propondo medidas mitigadoras dos efeitos decorrentes desse fenômeno 

social que é a judicialização. Somente a título exemplificativo, podem-se citar as pesquisas 

realizadas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, chamadas “Justiça em Números” (CNJ, 

2019), realizadas anualmente, com o intuito de monitorar dados relativos à litigiosidade e os 

gargalos de eficiência, com a finalidade de se prestar uma melhor atividade jurisdicional.  

 Em relação à saúde, os profissionais que atuam diretamente na área apontam que o 

aumento de demandas decorre, dentre outros fatores, da “[...] falta de planejamento por parte 



118 

 

do Poder Executivo, seja para o fornecimento de medicamentos mais utilizados, seja na 

rapidez da atualização da lista de medicamentos fornecidos e nos possíveis substitutos 

daqueles que não são disponibilizados” (CAZELLI, 2017, p. 52). 

 Há quem aponte, também, que o protagonismo na judicialização da saúde coube à 

atenção hospitalar e à assistência farmacêutica, o que se justifica diante das necessidades de 

“[...] acesso da população aos serviços de saúde, na cultura hegemônica vigente e nos 

significativos avanços tecnológicos, tanto na área diagnóstica quanto na terapêutica”, além da 

“[...] relação entre um setor produtivo globalizado, que defende seus interesses comerciais, e o 

setor público, que deve fazer escolhas alocativas, o que per si já é um dilema e traz uma série 

de elementos a serem analisados e discutidos” (CONASS, 2018, p. 11).  

 Mas não são somente demandas de saúde pública que sobrecarregam o Poder 

Judiciário. A falta de organização administrativa em outros setores também conduziu ao 

aumento das demandas a serem julgadas pelo Poder Judiciário. Cite-se, a título de exemplo, o 

que ocorre com as execuções fiscais, que, apesar da autoexecutoriedade dos atos 

administrativos, continuam a fazer parte da chamada reserva de jurisdição (PERLINGEIRO, 

2015), abarrotando os gabinetes e contribuindo de forma negativa para a sobrecarga de 

trabalho acima mencionada. 

 Percebe-se que esse processo constitui uma desfuncionalidade, conforme anota 

Perlingeiro (2020b, p. 110), pois “[...] trata-se de uma inversão de papéis: as autoridades 

administrativas deixam de exercer o seu poder de autoexecutoriedade; as cortes deixam de 

julgar conflitos e proteger direitos, para executar decisões administrativas”. 

 Trata-se de um problema sistêmico, pois “é comum que os funcionários públicos 

informem aos cidadãos que, diante de determinadas pretensões, eles de fato podem estar 
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corretos, mas que ali, na Administração, nada conseguirão, e precisarão ir a um tribunal para 

terem chance de êxito” (PERLINGEIRO, 2020b, p. 106). 

 Por outro lado, há quem diga que da judicialização não decorrem somente aspectos 

negativos. Essa constatação de aumento da busca pelo Poder Judiciário para resolução dos 

conflitos sociais, com uma extraordinária judicialização da vida, exibe também facetas 

positivas. Partindo-se da premissa de que esse processo denota um maior esclarecimento da 

população acerca dos seus direitos e de sua condição de cidadão, Barroso (2018, p. 23) aponta 

duas delas: 

 

A primeira delas é a de revelar uma sociedade civil que foi progressivamente se 

tornando mais consciente de seus direitos e de sua cidadania. O segundo aspecto 

favorável é o de que as instituições judiciais, em uma época de ceticismo 

generalizado, ainda despertam algum grau de confiança e de credibilidade. 
 

 Não se pode negar que há um aumento do grau de acesso à informação por parte do 

cidadão, inclusive pelos diversos meios de mídia social eletrônica (Facebook, Twitter, 

Instagram, Linkedin, entre outros), que permitiram a ampliação da comunicação em massa, e, 

por conta disso, uma maior consciência acerca da cidadania e da possibilidade de buscar junto 

ao Estado a implementação de direitos fundamentais.  

 Não obstante, a percepção de alguns dos profissionais que atuam na área da saúde é a 

de que, seja por falta de informação, seja pela ampliação da possibilidade de acesso à justiça, 

os cidadãos estão deixando de buscar os centros de referência para garantia de seus direitos 

administrativamente para irem direto ao Poder Judiciário, o que implica na falta de 

conhecimento prévio das demandas, desorganizando, por conseguinte, toda a política pública 

na área (CAZELLI, 2017). 

 Verifica-se que os próprios profissionais envolvidos com a judicialização de políticas 

públicas na área da saúde (Juízes, Promotores, Defensores Públicos e profissionais da área 



120 

 

médica) entendem que o procedimento pode gerar impactos negativos para a população, como 

a quebra da fila de espera pelo atendimento, colocando na frente aqueles que tiveram acesso 

ao Poder Judiciário, em detrimento daqueles que buscaram atendimento diretamente na rede 

pública de saúde; uma desorganização do orçamento público, impondo gastos não incluídos 

na previsão orçamentária; e uma sobrecarga de trabalho para o próprio Poder Judiciário 

(CAZELLI, 2017). 

 Essa prioridade que ganha o cumprimento da decisão judicial, em detrimento do 

atendimento daqueles que não buscaram a tutela jurisdicional e, sim, a via administrativa, 

pode acarretar privilégios à parcela da população, em prejuízo das políticas universalistas 

disponibilizadas pelo Poder Executivo, ferindo, assim, o princípio da isonomia. Nesse sentido, 

Barroso (2009, p. 35): 

 

Trata-se de hipótese típica em que o excesso de judicialização das decisões políticas 

pode levar à não realização prática da Constituição Federal. Em muitos casos, o que 

se revela é a concessão de privilégios a alguns jurisdicionados em detrimento da 

generalidade da cidadania, que continua dependente das políticas universalistas 

implementadas pelo Poder Executivo.  
 

 Para o autor, o excesso de litigiosidade que essa busca pelo Poder Judiciário para 

resolução dos conflitos sociais denota, documenta: “(i) o reiterado descumprimento de 

deveres e obrigações por parte de grande número de pessoas ou (ii) grande espírito de 

emulação por parte de outras tantas. Ou, possivelmente, uma combinação de ambas as 

possibilidades” (BARROSO, 2018, p. 23).  

 De qualquer forma, conforme aponta Perlingeiro (2020b, p. 106), “[...] o aumento de 

conflitos é sinal evidente de que algo não funciona bem na Administração e que os cidadãos 

não estão confiantes nas suas atividades primárias ou, ao menos, não estão tão confiantes na 

Administração como estão na jurisdição”. 
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 Ainda no que diz respeito às causas relacionadas à saúde, pode ser mencionado como 

problema alusivo à judicialização o ajuizamento de ação e responsabilização de ente federado 

diverso daquele que tem a função de atender aquela demanda específica, diante do princípio 

da descentralização administrativa já exposto, pois ações judiciais são manejadas 

indiscriminadamente, ora contra o Estado isoladamente, ora contra o Estado e os outros entes 

federativos em solidariedade, segundo a vontade do paciente-autor, o que ocasiona confusão 

no cumprimento da ordem judicial, além de possibilitar a repetição de atividades assistenciais 

pelos gestores condenados, causando desequilíbrio de suas finanças e desorganização dos 

próprios programas de governo. 

 Relatando o problema mencionado, Mapelli Júnior (2017) aponta como exemplo a 

hipótese de uma ordem judicial de condenação do gestor municipal a um medicamento de alto 

custo, para tratamento de uma doença rara, que deveria ser comprado pela União e entregue 

aos Estados nos DRS, não sendo de responsabilidade do município, mas que o ente municipal 

foi condenado, tendo como fundamento a regra geral da solidariedade passiva. Tal ordem, 

além de equivocada, por ignorar a política pública de distribuição de competências na área da 

saúde, pode provocar grave desajuste no orçamento sanitário de um pequeno município. 

 Se, por um lado, a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento 

de medicamentos e tratamentos de saúde, inclusive com repercussão geral reconhecida (RE 

855178), permite uma ampliação da possibilidade da demanda de saúde não deixar de ser 

atendida por falta de orçamento, por outro, causa uma desorganização do complexo processo 

de distribuição de competências previsto tanto na Constituição Federal quanto na legislação 

extravagante. 

 Não se quer dizer que a distribuição de competências para atendimento das demandas 

de saúde seja um obstáculo insuperável à aplicação da responsabilidade solidária dos entes 
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federados, mas, sim, que a referida repartição deve ser objeto de consideração tanto quando 

do ajuizamento de ações quanto no momento em que for proferida a decisão condenatória, a 

fim de obrigar o ente a custear o direito pleiteado. Assim se respeitará a organização político-

administrativa e se evitará os problemas já descritos. 

 Nesse raciocínio, o STF, apesar de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes 

federados, observou que é obrigação da autoridade judicial, ao proferir a decisão, respeitar os 

critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, bem como estabelecer as regras 

para o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, conforme se extrai da ementa 

abaixo transcrita: 

 

É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto 

por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a 

compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos 

critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a 

caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar 

o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem 

fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente 

ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. 

Alexandre de Moraes. Julgamento: 23/05/2019. Publicação: 16/04/2020. 
 

 Percebe-se, pois, que são vários os fatores que contribuíram para o aumento da 

judicialização da saúde no Brasil. O que se deve buscar, então, são meios para se auxiliar na 

diminuição das referidas demandas, de forma a não só se estabilizar o crescimento mas, se 

possível, permitir uma diminuição do número de casos que são submetidos à apreciação 

judicial. 

 Assim, mesmo diante da possibilidade da judicialização gerar efeitos positivos, 

funcionando “como um sinalizador dos problemas de acesso ao sistema, demonstrando não 

apenas falhas na prestação dos serviços, mas também a dificuldade que os cidadãos têm de 

compreender os caminhos institucionais do SUS” (INSPER, 2019, p. 89), outros caminhos 
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devem ser buscados, diante de todos os problemas apontados, atingindo o mesmo resultado de 

indicação das falhas na gestão pública, sem, contudo, se necessitar de uma intervenção 

jurisdicional. Caso contrário, o Poder Judiciário passa a ter a função de nortear a política 

pública, o que não se pode admitir. 

 A título de exemplo, pode-se citar, como meio auxiliar, o desenvolvimento do NAJS 

(Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde), que, em 2015, segundo os gestores da 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia, exerceu importante papel tanto no 

acompanhamento da judicialização quanto para uma avaliação da SESAB (Secretaria 

Estadual de Saúde) sobre as falhas da rede estadual de saúde, através de identificação dos 

temas mais judicializados, municípios e regiões com maior volume de ações, tipos de serviços 

mais demandados, etc (INSPER, 2019). 

 Nota-se, assim, que as causas da judicialização não passaram despercebidas pela 

doutrina, tampouco suas consequências, positivas e negativas. Entretanto, os problemas 

apontados ainda não encontraram a resolução adequada, diante do crescente aumento de 

demandas judiciais, atraindo a necessidade de criação de instrumentos que possibilitem, por 

um lado, a garantia de acesso aos serviços públicos, e, por outro, a diminuição da busca pela 

tutela jurisdicional. 

 Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, há que se permitir uma 

intervenção judicial, mesmo quando se trata de políticas públicas, devendo o Poder Judiciário 

decidir o conflito de interesses que lhe é apresentado, não podendo se eximir dessa 

responsabilidade. Entretanto, deve o julgador ter cautela e analisar os impactos causados por 

sua decisão, seja para a administração pública, diante da questão político-orçamentária, seja 

para o restante da população que se encontra na mesma situação e que não buscou a tutela 

jurisdicional, para que a solução não se torne o problema. 
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 Não se desconhece que magistrados estão diariamente submetidos a dilemas na 

resolução dos chamados “[...] casos difíceis (hard cases) que precisam de uma definição, pois 

há uma pessoa que possui uma patologia, há uma prescrição médica e há um tratamento 

disponível (ainda que sem efetividade, eficácia e eficiência) em algum lugar do mundo” 

(CONASS, 2018, p. 17). Ocorre que isso não pode ser suficiente para que o pedido seja 

julgado procedente. Há que se considerar a possibilidade de sucesso do tratamento e/ou 

medicamento pleiteado, além da verificação de que o custo é socialmente suportável e que o 

deferimento do pedido não provocará problemas no Sistema de Saúde como um todo. Ou seja, 

a análise dos argumentos e pedidos submetidos à apreciação judicial deve ser feita à luz de 

critérios técnicos, além de considerar o impacto global da decisão em toda a política pública 

de saúde. 

 A necessidade de análise por parte da autoridade julgadora das consequências geradas 

por sua decisão, mais do que um juízo de razoabilidade, decorre de uma imposição legal, 

conforme dispõe de forma clara o art. 21, do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro), segundo o qual “a decisão que, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e 

administrativas”. 

 Diante do imperativo legal, não se pode conceber decisões judiciais que acarretem 

despesas não programadas sem que conste em sua fundamentação, de modo expresso, a 

avaliação acerca das consequências geradas pelo cumprimento da ordem, sejam elas jurídicas 

ou administrativas, inclusive com ponderação acerca dos limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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 Outro ponto a ser considerado quando da análise de uma demanda judicial é que, 

muitas vezes, a conduta administrativa denegatória do pedido do autor se dá pelo estrito 

cumprimento da lei ou norma administrativa, que vincula, por sua vez, a administração 

pública. Em tais casos, é, portanto, a lei ou norma administrativa que deve ser avaliada e não a 

decisão administrativa (PERLINGEIRO, 2020a). 

 Pode ocorrer, ainda, a reivindicação de direitos fundamentais com base na 

interpretação de uma lei contrária a uma norma administrativa. A administração pública, além 

de ser incapaz de interpretar para além do significado literal da lei, se vincula, também, à 

norma administrativa. A negativa do pleito se dá, neste caso, pela falta de autoridade das 

agências governamentais para concederem o pedido, deixando de aplicar a literalidade da 

norma (PERLINGEIRO, 2020a). Mais uma hipótese em que se faz necessária uma atuação 

jurisdicional equilibrada. 

 Percebe-se, pelo que foi exposto, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm 

admitido a intervenção do Poder Judiciário em temas relacionados às políticas públicas, como 

forma de se evitar ou corrigir lesões a direitos fundamentais e garantir que não haja 

desmandos por parte dos demais poderes na concretização dos valores constitucionais. Nesta 

lógica, expõe Liberal (2018, p. 81): 

 

[…] não admitir a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas é conspirar 

contra a teoria da separação dos poderes, que foi engendrada exatamente para impor 

limites ao poder e impedir a sua concentração, de modo a obstar abusos, desmandos 

e tirania. É deixar ao alvedrio exclusivo dos Poderes Legislativo e Executivo a 

concretização dos valores constitucionais. 
 

 Não se pode confundir, entretanto, judicialização com ativismo judicial. Uma vez 

submetida a demanda aos membros do Poder Judiciário, estes não têm por opção analisar ou 

não o conflito de interesses. Deverão, obrigatoriamente, se manifestar, desde que o autor 

tenha se utilizado dos meios processuais adequados. Por outro lado, é a postura que adotam ao 
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aplicar o direito e solucionar o conflito que determinará a existência ou não de ativismo 

judicial (BARROSO, 2018). 

 O ativismo judicial está ligado, assim, a uma postura, um comportamento do julgador 

ao aplicar o direito, “[...] com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes. Em muitas situações, sequer há confronto, mas mera ocupação de espaços vazios” 

(BARROSO, 2018, p. 48), mas, de qualquer forma, implica em um exercício de função 

atípica do Poder Judiciário, muitas vezes exercendo papel que, a princípio, seria do legislador 

na criação do direito.  

 Há quem diga que estamos vivendo um governo dos juízes, que têm deixado de lado o 

legalismo e o formalismo para intervir nas decisões políticas que, muitas vezes, contam, 

inclusive, com o respaldo da maioria da população que elegeu determinado governante 

justamente por seu plano de governo, apresentado por ocasião das eleições. Por outro lado, há 

quem diga que o ativismo é uma consequência necessária, quase natural na América Latina, 

diante da inatividade do legislador latinoamericano. A discussão é exposta por Fuchs (2020, p. 

7-8): 

 

Quines hablan del “gobierno de los jueces” y del “activismo judicial” cuestionan que 

aquellos hayan dejado de lado el formalismo y el legalismo, y que muchas veces 

vayan em contravia de las decisiones u omisiones de las autoridades políticas que 

cuentan com un respaldo mayoritario de tipo electoral que seía, em suma, “más 

democrático”. Para outro ejemplo, em Alemania y Australia el matrimonio 

igualitario fue aprobado por el parlamento y no por una Corte, pero qué hacer, dicen 

los jueces latinoamericanos, si el legislador simplesmente no hace nada para 

proteger los derechos constitucionales de manera efectiva. ¿Esto no será no le da 

legitimación suficiente para que la Corte Constitucional actúe? Para algunos se 

trataría, al final, de una intromisión indebida em las facultades y competencias de las 

outras ramas del poder público. Para outros, el activismo es una consecuencia 

necesaria, casi natural, del latargo del legislador latinoamericano y sobre todo de la 

administración pública, que em muchos casos les incumple a los ciudadanos; pero, 

¿el fin siempre justifica los medios? 
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 Apesar das críticas que são feitas ao ativismo judicial, há de se reconhecer que, muitas 

vezes, a inércia do legislador pode ocasionar lesão a determinado direito do cidadão, atraindo 

a necessidade de uma postura proativa do Poder Judiciário, legitimada pelo próprio sistema 

constitucional, que impôs ao referido Poder a defesa do ordenamento jurídico. Contudo, tal 

intervenção deve ser limitada e criteriosa, sob pena de tornar-se, também, ilegítima. 

 Em sendo necessária a intervenção judicial, pode ocorrer o descumprimento, por parte 

do Estado, da decisão que determinou a implementação do direito. Nesta hipótese, tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência têm admitido a execução forçada da determinação, em 

especial a expropriação do patrimônio público, desde que presentes, conforme aponta 

Perlingeiro (2014a, p. 102), as seguintes circunstâncias: 

 

(a) bens públicos dominicais, como as terras devolutas, ou bens públicos não 

afetados em geral, como os recursos financeiros fruto de arrecadação tributária; (b) 

bens e recursos financeiros afetados a serviço público não essencial, acessório e 

tipicamente privado, como as despesas destinadas a propaganda governamental na 

mídia ou a compra de carros oficiais luxuosos; e (c) bens e recursos destinados ao 

pagamento de dívidas pretéritas, enquanto, per si, não forem capazes de obstar a 

continuidade de um serviço público essencial. 
 

 A possibilidade de sequestro de verbas públicas para cumprimento de determinações 

judiciais é tema que já vem sendo discutido no âmbito do Supremo, sendo em determinados 

casos vedada25, em outros permitida. Em relação ao direito à saúde, a repercussão geral foi 

reconhecida, também, no que diz respeito ao bloqueio de verbas públicas para garantia de 

 

 

25 “O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar na Reclamação (RCL) 

26026 para suspender o bloqueio de verbas públicas do município de Lagoa dos Gatos (PE). A retenção foi 

determinada pela Justiça estadual de Pernambuco com a finalidade de assegurar o pagamento de salários dos 

servidores municipais e abrangia recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo 

de Manutenção da Educação Básica (Fundeb) e Fundo Nacional de Saúde (FNS). Segundo o ministro, a análise 

preliminar do caso indica que a decisão questionada “vai de encontro a preceitos fundamentais, de modo a 

comprometer gestão orçamentária municipal””. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 



128 

 

fornecimento de medicamentos (tema 289)26, estando o leading case, Recurso Extraordinário 

nº 60758227, pendente de julgamento até o fechamento deste trabalho. 

 Além da possibilidade de sequestro de verbas públicas nas contas do Estado, há quem 

defenda a possibilidade de intervenção direta na elaboração do plano plurianual, com 

determinação de inclusão de dotação orçamentária suficiente para cumprimento da 

determinação judicial nas leis orçamentárias dos anos seguintes, seja no plano plurianual ou 

na lei orçamentária anual. Nesse sentido, Liberal (2018, p. 245) admite que o controle judicial 

seja exercido: 

 

[…] mediante intervenção jurisdicional na elaboração do plano plurianual ou 

determinação de obrigatória inclusão na lei orçamentária anual da verba necessária 

para cumprimento do provimento judicial, a qual, uma vez arrecadada, ficará afetada 

a essa finalidade (CF, art. 165, §§ 1º e 5º). Prática essa a exigir, invariavelmente, 

juízo de ponderação pelo Poder Judiciário, tendo-se em conta os inúmeros direitos a 

serem concretizados e os limitados recursos disponíveis para esse fim. 
  

 Tais medidas, mesmo que admitidas, por implicarem em uma intervenção direta nas 

funções dos demais poderes, carecem de uma ampla cognição por parte do magistrado, que 

deve ponderar acerca dos reflexos práticos, tanto de ordem individual como coletiva, que sua 

decisão pode gerar, inclusive para concretização de outras políticas públicas também 

prioritárias.  

 Outrossim, não deve o magistrado se utilizar de valores jurídicos abstratos, mas 

fundamentar sua decisão no ordenamento jurídico, considerando as implicações práticas por 

ela ocasionadas. Tal obrigação decorre não somente da necessidade de se proporcionar maior 

segurança ao sistema normativo como um todo, mas também da previsão expressa do art. 20 

 

 

26 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3819070&numero

Processo=607582&classeProcesso=RE&numeroTema=289. Acesso em: 11 abr. 2020. 
27 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3819070. Acesso em: 11 abr. 2020. 
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da LINDB, segundo o qual “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão”. 

 Nessa linha de pensamento, não deve o julgador se utilizar do jargão de que os fins 

justificam os meios e, sob uma ideia de realização de “justiça”, desconsiderar o ordenamento 

jurídico, utilizando-se de valores subjetivos, para uma intervenção indevida em políticas 

públicas, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e da confiança depositada 

pelo cidadão de que todos observarão os preceitos constitucionais e legais, inclusive os entes 

estatais. 

 De qualquer forma, pode-se afirmar que, no Brasil, importantes decisões estão sendo 

submetidas à apreciação do Poder Judiciário, o que impõe uma padronização de atuação, a 

fim de se evitar a multiplicação de decisões de primeira instância, muitas vezes contrapostas, 

o que pode aumentar a incerteza jurídica da população. 

 Soma-se a isso a previsão do art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Na verdade o novo 

CPC buscou dar uma maior segurança jurídica à população ao prever a necessidade de 

uniformização da prestação jurisdicional, na medida em que elencou, no art. 927, 

entendimentos jurisdicionais que, a partir de então, deverão nortear as decisões dos juízes e 

tribunais, não podendo ser por eles ignorados. Mais um caminho para se evitar julgamentos 

fundamentados nas convicções pessoais dos magistrados. 

 Nesta seara, deve-se enfatizar o papel que vem sendo exercido pelo STF na 

uniformização das decisões judiciais referentes ao COVID-19, bem como na transparência 

das questões submetidas a julgamento naquele tribunal. Conforme notícia divulgada no site 
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do Supremo28, no primeiro semestre foram proferidas 3.842 decisões acerca do tema, sendo 

possível acompanhar as principais diretamente na página do STF29, permitindo à população 

um maior conhecimento acerca dos casos de maior repercussão que vêm sendo discutidos no 

tribunal. 

 A título de exemplo, pode-se citar a ADI nº 6341/DF, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, na qual o Supremo, por maioria, “referendou a medida cautelar deferida pelo 

Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º 

do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de 

governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá 

dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”30.  

 Com isso, ficou definida a competência concorrente da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios na tomada de providências normativas e administrativas referentes ao 

enfrentamento do coronavírus, permitindo que cada ente federado adote medidas de 

quarentena, isolamento social, entre outras medidas sanitárias adequadas às peculiaridades 

locais, não afastando, contudo, a competência da União para tratar sobre o tema, desde que 

respeitada a competência dos demais entes federativos. 

 Merece destaque, também, a ADI nº 6357, de relatoria do Ministro Alexandre de 

Moraes, na qual o Supremo, por maioria de votos, decidiu pela possibilidade de não 

observância das exigências da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e da Lei nº 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) no que diz respeito à 

 

 

28 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447383&ori=1. Acesso em 

22 jul. 2020. 
29 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=resumocovid&pagina=resumocovid. 

Acesso em: 22 jul. 2020. 
30Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752486375&prcID=5880765&ad=s# 

Acesso em: 24 jul. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447383&ori=1
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=resumocovid&pagina=resumocovid
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752486375&prcID=5880765&ad=s
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demonstração de adequação e compensação orçamentária para a criação e expansão de 

programas públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19. No referido julgamento restou 

decidido que o afastamento das exigências aplica-se a todos os entes federados que tenham, 

por meio de decreto, reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 

novo coronavírus31. 

 Nota-se que a decisão acima mencionada possibilita que gestor público descumpra a 

legislação orçamentária, permitindo a efetivação de gastos não previstos. Tal possibilidade 

necessariamente acarretará a curto e longo prazo um desarranjo das contas públicas com 

respaldo judicial, com efeitos efetivos ainda desconhecidos. 

 Discutiu-se, também, no bojo da ADO nº 56/DF, acerca da possível “mora do 

Presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em adotar medidas 

destinadas a garantir o mínimo existencial das pessoas que estão sendo afetadas 

economicamente pela pandemia”. Sob esse argumento, requereu-se ao Supremo a 

determinação para que os Poderes Legislativo e Executivo Federal estabelecessem um 

programa de renda mínima emergencial e temporária para os brasileiros privados de renda, 

enquanto perdurar a pandemia do Covid-1932.  

 Ao final, “prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso que declarou o prejuízo da 

ação, uma vez que foi aprovado, pelo Congresso Nacional, o auxílio emergencial e, 

consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido” (ADO nº 56/DF, rel. Min. Marco 

Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 30.4.2020). 

 

 

31 Disponível em: http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443281. Acesso em: 24 jul. 

2020. 
32 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=resumocovid&pagina=resumocovid_ado. Acesso em: 24 

set. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=56&classe=ADO&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=56&classe=ADO&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443281
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=resumocovid&pagina=resumocovid_ado
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  Percebe-se a amplitude dos conteúdos que são submetidos à apreciação judicial, desde 

a competência dos entes federados para adoção de medidas de restrição à circulação de 

pessoas e fechamento do comércio, até implementação de gastos públicos para garantia de 

uma renda mínima à população, ou seja, assuntos relacionados a políticas públicas são 

diuturnamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário, sendo, inclusive, ampliados com o 

advento da pandemia, impondo ao julgador a devida cautela na resolução dos conflitos, com 

consideração de todos os aspectos já mencionados. 

 Outro ponto a ser discutido, quando se busca analisar decisões judiciais em relação ao 

ativismo e à contenção, diz respeito à crítica feita pela doutrina especializada, diante da 

tentativa por parte dos julgadores e de parcela dos juristas brasileiros de promoverem uma 

correção do direito com base em elementos morais, o que “fragiliza sobremodo a autonomia 

do Direito, tornando a própria lei e até mesmo a Constituição reféns de discursos corretivos à 

base de elementos morais, políticos e econômicos, com ênfase na primeira forma” (STRECK, 

2017b, p. 116). 

Partindo dessa premissa, a consciência do juiz sobre certo e errado, moral e imoral, 

passa a nortear o resultado do processo. A condução da produção probatória deixa de observar 

os parâmetros legais, à luz do devido processo legal, para ser gerida de acordo com as 

subjetividades de cada magistrado, criando o juiz inquisidor. Nesse sentido, menciona Streck 

(2017a, p. 26): 

 

Em última ratio, em plena vigência da Constituição de 1988, o próprio resultado do 

processo dependerá do que a consciência do juiz indicar, pois a gestão da prova não 

se dá por critérios intersubjetivos, devidamente filtrados pelo devido processo legal, 

e, sim, pelo critério inquisitivo do julgador.  
 

Saliente-se que a correção da decisão a ser adotada pelo magistrado pressupõe o 

respeito à autonomia do direito, na medida em que este foi produzido democraticamente, e 
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este respeito é materializado na fundamentação desta decisão, que deve ser detalhada, íntegra 

e coerente, tendo como base a Constituição e legislação em vigor. Com esse entendimento, 

expõe Monteiro (2018, p. 4): 

 

[...] a decisão (resposta) judicial estará, portanto, adequada (correta) “na medida em 

que for respeitada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe 

produzido democraticamente), evitada a discricionariedade (além da abolição de 

qualquer atitude arbitrária) e respeitada a coerência e a integridade do direito, a 

partir de uma detalhada fundamentação.  
 

A postura acima mencionada pode ser verificada da análise de alguns casos julgados 

que, por serem públicos, permitem uma abordagem crítica, em especial por conta do cenário 

de incertezas vivenciado pela população mundial, decorrente da pandemia do coronavírus, em 

razão do qual muitas decisões judicias vêm sendo proferidas em relação à gestão pública da 

saúde. Algumas delas, pela repercussão que ganharam, merecem destaque para a discussão 

deste trabalho. 

Uma delas foi proferida pela primeira instância da justiça federal do Rio de Janeiro, 

determinando o remanejamento do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, ao 

argumento de “ser ‘irrazoável’ a destinação dos recursos para o fundo em meio a um cenário 

de ‘total incerteza’ em razão da pandemia”. A decisão, entretanto, foi revista pelo TRF2, sob o 

fundamento de que “não se pode aproveitar o momento de pandemia mundial e calamidade 

pública para se permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República e ao 

consagrado Princípio da Separação dos Poderes”33. Em sua decisão, o desembargador Reis 

Friede justificou que “o momento exige, por parte dos aplicadores do direito, sobretudo dos 

juízes, muito equilíbrio, serenidade e prudência no combate ao inimigo comum”. 

 

 

33 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/tribunal-anula-decisao-que-destinava-verba-

do-fundo-eleitoral-para-combate-ao-coronavirus.ghtml. Acesso em: 14 ago. 2020.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/tribunal-anula-decisao-que-destinava-verba-do-fundo-eleitoral-para-combate-ao-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/tribunal-anula-decisao-que-destinava-verba-do-fundo-eleitoral-para-combate-ao-coronavirus.ghtml
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Questiona-se, assim, se a decisão proferida em primeira instância, determinando o 

direcionamento dos recursos do fundo eleitoral para combate à pandemia, tem fundamento 

constitucional ou legal, ou se foi baseada na convicção pessoal de certo ou errado da 

magistrada. Neste caso, acertada a decisão de segunda instância, que prestou deferência ao 

princípio da separação de poderes e, além disso, justificou a necessidade de serenidade, de 

equilíbrio e de prudência ao se proferir decisões judiciais, especialmente no que diz respeito 

ao combate ao coronavírus. Em razão da incerteza dos efeitos futuros das escolhas a serem 

feitas nesse campo, a cautela aparenta ser a melhor medida a ser adotada. Através delas se 

garante o respeito às decisões políticas, sem se escusar do papel constitucional do Poder 

Judiciário de controle dos excessos cometidos pelos demais poderes. 

 Outro julgamento, divulgado no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, dá conta de 

decisão de primeira instância que determinou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus 

o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) aos profissionais da saúde e 

aos profissionais de apoio que estão prestando assistência a pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) a cada um dos requeridos, individualmente (Estado do Amazonas e Prefeitura 

de Manaus)34. 

 Não foi, entretanto, mensurado na decisão o impacto orçamentário do deferimento do 

pedido, tampouco a questão do limite de gastos previsto na legislação. Também não foi 

ponderado acerca da escassez dos referidos produtos no mercado, diante da pandemia, em 

razão da qual há a possibilidade de, mesmo com vontade política, se apresentar uma 

 

 

34Disponível em: https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2699-decisao-da-justica-estadual-

determina-que-estado-e-prefeitura-fornecam-epi-s-a-profissionais-da-saude. Acesso em: 22 maio 2020. 

https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2699-decisao-da-justica-estadual-determina-que-estado-e-prefeitura-fornecam-epi-s-a-profissionais-da-saude
https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/sala-de-imprensa/2699-decisao-da-justica-estadual-determina-que-estado-e-prefeitura-fornecam-epi-s-a-profissionais-da-saude
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impossibilidade fática de se adquirir os equipamentos na forma e no tempo determinados pelo 

julgador.  

 Sem entrar no mérito do acerto ou equívoco da decisão, essas são algumas questões 

que deveriam ter sido abordadas no julgamento, apesar de ser relevante o fundamento exposto 

pela magistrada no sentido de que o poder público não pode exigir do profissional da saúde o 

sacrifício de sua vida e saúde quando do exercício da profissão, bem como considerando a 

importância da proteção desses profissionais até para a continuidade das políticas de combate 

à pandemia. 

 Pode-se citar como intervenção direta na política, também, a decisão proferida em 

Santa Catarina, pela juíza da 2ª Vara Cível da comarca de Xanxerê, que “determinou que o 

governo do Estado de Santa Catarina promovesse a implementação, disponibilização e 

funcionamento efetivo de 10 leitos de UTI, exclusivos para Covid-19, no Hospital Regional 

São Paulo”35, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) por 

leito, a cada dia de descumprimento.  

 Apurou-se, entretanto, que, mesmo que implantados os leitos na forma determinada, a 

unidade hospitalar não dispunha de profissionais e equipamentos para operar as novas vagas 

de terapia intensiva. Resta o questionamento: foi ponderado pela magistrada os custos 

necessários tanto para aquisição dos equipamentos como para contratação dos novos 

profissionais? Caso contratada a equipe necessária, o administrador estaria cumprindo o limite 

de gastos de pessoal imposto pela lei de responsabilidade fiscal ou incidiria em ato de 

improbidade administrativa decorrente do cumprimento da decisão judicial? Ou a decisão 

judicial se apresenta como um salvo conduto para o descumprimento da lei de 

 

 

35 Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-determina-que-estado-coloque-para-operar-10-

leitos-de-uti-em-hospital-do-oeste. Acesso em: 13 jul. /2020. 

https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-determina-que-estado-coloque-para-operar-10-leitos-de-uti-em-hospital-do-oeste
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/justica-determina-que-estado-coloque-para-operar-10-leitos-de-uti-em-hospital-do-oeste
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responsabilidade fiscal? Essas são algumas perguntas que se fazem necessárias quando se 

analisa hipóteses como a narrada acima. 

 Os exemplos acima discutidos não são isolados, muito pelo contrário, se proliferam 

Brasil a fora, causando total insegurança tanto para a população quanto para o gestor público, 

que não pode mensurar os gastos e investimentos a serem feitos, posto que toda a 

programação é diretamente impactada por decisões judiciais cujas consequências não foram 

ponderadas pelo julgador.  

 Há que se observar nas decisões judiciais em tempos de escassez de recursos, em 

especial nas intervenções relacionadas à pandemia do coronavírus, que, se o poder público 

demonstrou seu empenho para resolução dos problemas da saúde pública, na sua máxima 

capacidade possível, utilizando-se de critérios científicos objetivos para atendimento da 

população, bem como considerando os diversos segmentos sociais, tal conduta se apresenta, a 

princípio, como um impeditivo à intervenção judicial.  

 Ao revés, na hipótese de utilização de recursos públicos com critérios que extrapolam 

os acima mencionados, com utilização de critérios subjetivos do governante, caso seja 

submetida a questão ao Poder Judiciário, uma intervenção com maior amplitude se fará 

necessária, tanto para garantir a observância do ordenamento jurídico como também para 

atender ao princípio da igualdade. 

 Além disso, deve ser observado o art. 22 da LINDB para o qual “na interpretação de 

normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do 

gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos 

administrados”. Assim, por imperativo legal, as dificuldades fáticas e jurídicas do gestor 

público para cumprimento de uma ordem judicial devem ser levadas em consideração quando 

da fundamentação da decisão. 
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 O papel do julgador, nesse contexto, é determinar que os critérios técnicos objetivos 

sejam observados pelo gestor público, devendo estar atento aos limites de sua capacidade de 

compreensão dos elementos técnicos da demanda e o respeito às decisões políticas, 

notadamente aquelas adotadas pelos órgãos técnicos especializados da administração pública, 

conforme melhor abordado nos tópicos seguintes, em relação aos limites à intervenção 

judicial na saúde pública. 

 

 

5.1 QUESTÕES POLÍTICAS 

 

 

Vigora em nosso ordenamento jurídico, como forma de organização política do 

Estado, o princípio da separação dos poderes ou funções estatais, segundo o qual cada poder 

tem sua função precípua: o Poder Legislativo, a função de legislar, editar leis; o Poder 

Executivo, a de administrar e fazer cumprir os planos e programas de governo, criados tanto 

na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação extravagante; e o Poder Judiciário, a de 

julgar demandas ou conflitos de interesses, nas hipóteses em que houver lesão ou ameaça de 

lesão a direitos.  

Ocorre que essa divisão teórica não se apresenta tão simples, em especial nos países 

latino-americanos, diante da dificuldade de se estabelecer, em direito administrativo, papéis 

institucionais claros entre os Poderes constituídos para a criação e implementação de leis e 

normas administrativas, e para a proteção judicial de direitos, tendo como pré-requisito o 

devido processo legal, base do Estado de Direito e, por consequência, de uma justiça 

administrativa justa e igual (PERLINGEIRO, 2020a). 
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De qualquer forma, em atenção ao pacto federativo, há uma delimitação de funções 

primárias de cada Poder, evitando-se a ingerência indevida de um na área do outro, sob pena 

de se criar uma crise institucional. Contudo, nem sempre o Poder Executivo cumpre a 

contento sua obrigação constitucional de prestação de serviços relacionados aos direitos 

sociais do cidadão, causando danos à população, e o Poder Judiciário, então, é chamado a 

obrigar o Poder Executivo a arcar com os custos da implementação desses direitos 

(CAZELLI, 2017). 

Neste contexto é que se analisa a judicialização da política. Barroso (2012, p. 3) assim 

conceitua o tema: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social 

estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 

tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em 

geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para 

juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no 

modo de participação da sociedade. 
 

Com a judicialização há, portanto, uma transferência das decisões políticas do Poder 

Executivo para o Poder Judiciário e, com isso, uma mudança na forma de participação da 

sociedade nas referidas decisões. Se em uma democracia representativa como a do Brasil o 

poder é do “povo”, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, com a judicialização 

e a transferência das decisões políticas para juízes e tribunais (não eleitos democraticamente), 

o exercício do poder deixa de ser feito da forma originalmente concebida para uma 

democracia representativa. 

 Observa-se, assim, que, com a judicialização de políticas públicas, ocorre uma 

transformação do processo democrático, na medida em que o Poder Judiciário, que deveria 

atuar como último recurso, para resolver conflitos, passa a ser um caminho normal para o 
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exercício da cidadania, e os cidadãos, desiludidos com um Estado inerte e ineficaz, procuram 

a Justiça como um “espaço de exigibilidade da democracia” (LENHARD, 2006). 

 Ocorre que a atuação do Poder Judiciário tem ganhado mais evidência a cada dia, 

proporcionando à população respostas a questões que não estão sendo discutidas no âmbito do 

Poder Legislativo. Basta refletir acerca do fato de que “[...] as audiências públicas e o 

julgamento acerca das pesquisas com células-tronco embrionárias, pelo Supremo Tribunal 

Federal, tiveram muito mais visibilidade e debate público do que o processo legislativo que 

resultou na elaboração da lei” (BARROSO, 2012, p. 10). 

 Um risco, entretanto, deve ser considerado: quando se permite que o Poder Judiciário 

decida questões administrativas com efeitos gerais, mesmo com base em reivindicações 

individuais, há um incentivo para que tribunais e juízes interfiram nas políticas públicas, em 

um processo um tanto quanto questionável (PERLINGEIRO, 2020a). 

 De qualquer forma, diante dessa busca pela tutela jurisdicional, o Poder Judiciário, 

atento ao devido processo legal e ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, 

como já mencionado, não poderá deixar de se manifestar, devendo apresentar a solução de 

forma justa e adequada para as causas que lhe são submetidas. Conforme aponta Liberal 

(2018, p. 16): 

 

O Poder Judiciário, no desempenho da função que lhe compete, não pode denegar 

jurisdição. Mais do que isso, observando o devido processo legal, o Estado-juiz deve 

conferir justa solução às causas que lhe são submetidas para apreciação, mediante 

declaração e realização do direito de forma específica e integral, e em tempo 

razoável, valendo-se de técnicas processuais idôneas para esse fim, capazes de 

satisfazer as necessidades reveladas e exigidas pelo direito material a ser tutelado, 

ainda que não previstas explicitamente pelo legislador. 
 

 Além disso, não se pode olvidar que a ausência de um órgão que pudesse controlar os 

excessos que a democracia representativa gera na defesa dos direitos da maioria poderia 



140 

 

implicar em um maior grau de lesão aos direitos fundamentais da minoria, o que não se pode 

admitir em um Estado de direito.  

 Nesse sentido, Lenhard (2006, p. 106) diz que “[...] a maioria dos doutrinadores 

concorda que é necessário existir uma instituição que proteja os direitos constitucionais das 

minorias de uma possível ditadura da maioria legislativa ou de abusos por parte do governo”, 

exercendo, pois, papel contramajoritário na defesa das minorias. 

 Sob essas premissas, não há que se falar que a atuação judicial na proteção dos direitos 

fundamentais seja antidemocrática, “[...] pois o sentido que é dado à democracia é exatamente 

aquele que exige a atuação dos tribunais para manter um sistema equilibrado de direitos 

fundamentais” (DIAS, 2016, p. 111), colocando em ação o sistema de freios e contrapesos que 

deve nortear o princípio da separação dos poderes. 

 Entretanto, da mesma forma que não se quer uma ingerência indevida do poder 

político nas decisões judiciais, motivo pelo qual os juízes são investidos de diversas garantias, 

dentre elas a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, não se pode 

admitir que o controle exercido pelo Poder Judiciário usurpe do legislador a função que lhe é 

inata. 

 Se, por um lado, não se pode admitir que as prerrogativas dos Poderes Executivo e 

Legislativo extrapolem o limite da legalidade e caminhem de encontro à proteção dos direitos 

fundamentais constitucionais, por outro, se apresenta como importante o respeito às escolhas 

políticas feitas pelos representantes eleitos, que tiveram seus projetos de governo aprovados 

pela sociedade através do processo eleitoral, por meio do voto. 

 Ocorre que, para que seja prestada deferência às decisões do gestor público, há que se 

avaliar a capacidade das autoridades administrativas na implementação e proteção eficaz dos 

direitos fundamentais. Desta forma, o respeito às decisões administrativas se dá na medida em 
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que se verifica uma administração habilitada à proteção qualificada, independente e imparcial 

de direitos sociais (PERLINGEIRO, 2020a). 

 Os limites da atuação jurisdicional na política ganham ainda mais destaque diante do 

cenário mundial de incertezas relacionado à pandemia do coronavírus, que teve e ainda terá 

muitos impactos nas tensões entre os poderes e no processo de judicialização, em especial por 

não se saber afirmar o tempo que o processo de combate ao vírus durará, tampouco se poder 

mensurar o real impacto que as medidas adotadas pelos governos acarretarão na saúde da 

população e na economia dos países. 

 Em prol da saúde pública e da ordem social, muitas medidas foram adotadas pelos 

governantes para combate à proliferação do coronavírus, a nível federal, estadual e também 

no âmbito do município, inclusive com restrição de direitos fundamentais, entre eles o da 

liberdade de locomoção, o do livre exercício de atividade profissional lícita e a 

obrigatoriedade do uso de máscaras. 

 Apesar de tais restrições se apresentarem como medidas preventivas e estarem 

direcionadas à proteção da saúde da população, nos termos da Declaração nº 1/20, de 09 de 

abril de 2020, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tais medidas “devem ser 

limitadas no tempo, legais, condizentes com os objetivos definidos conforme critérios 

científicos, razoáveis, estritamente necessárias e proporcionais e consistentes com os demais 

requisitos desenvolvidos na legislação interamericana de direitos humanos”.  

 Ademais, na hipótese de tais instrumentos normativos serem questionados junto ao 

Poder Judiciário, a proporcionalidade pode ser a medida da resolução do conflito. Sobre isso, 

esclarece Andrade (2019, p. 85-86): 
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Julgamos que os juízes e, designadamente, o Tribunal Constitucional deverão 

utilizar, na fiscalização destes limites substanciais, um critério geral de 

defensabilidade, em especial quanto à proporcionalidade estrita, considerando 

inconstitucionais apenas as normas desrazoáveis, que constituam uma violação clara 

do princípio. Só assim se garantirá uma repartição equilibrada e racional dos poderes 

constitucionais, tanto mais que o legislador em causa é obrigatoriamente um órgão 

com legitimidade democrática directa e está constitucionalmente autorizado a 

restringir aqueles direitos para aquelas finalidades. 
 

 Desta forma, o julgador, ao analisar questões referentes a políticas públicas deve, 

sempre que possível, ser deferente às decisões tomadas pelos poderes Executivo e Legislativo, 

com especial atenção ao princípio da separação dos poderes. Nessa linha de pensamento, 

Barroso menciona alguns parâmetros a serem observados pelo juiz ao proferir suas decisões, 

em se tratando de judicialização de políticas públicas. Segundo Barroso (2012, p. 15), o juiz:  

 

(i) só deve agir em nome da Constituição e das leis, e não por vontade política 

própria; (ii) deve ser deferente para com as decisões razoáveis tomadas pelo 

legislador, respeitando a presunção de validade das leis; (iii) não deve perder de 

vista que, embora não eleito, o poder que exerce é representativo (i.e, emana do 

povo e em seu nome deve ser exercido), razão pela qual sua atuação deve estar em 

sintonia com o sentimento social, na medida do possível. 
  

 Merecem destaque as críticas apresentadas por parte de doutrinadores de que há algo 

errado com a intervenção judicial nas políticas públicas, em razão da ausência de critérios 

mínimos para que se possa interpretar a jurisprudência. Nesse sentido, Mapelli Júnior (2017, 

p. 119) aponta que:  

 

Há excessos nesse ativismo judicial no mínimo discutível que avança nas atribuições 

do Poder Executivo e do Poder Legislativo, retirando da esfera política a discussão 

de temas complexos muito caros ao regime democrático; de outro lado, decisões 

judicias pulverizadas provocam confusão e injustiça social. Como aceitar um 

ativismo judicial que, à míngua de critérios minimamente seguros para a 

interpretação jurisprudencial, pode transmudar-se em voluntarismo e arbitrariedade. 
 

 Ademais, há que se mencionar que as escolhas políticas devem ser antecedidas de 

estudo global das possibilidades que melhor atendam ao interesse público, acompanhado da 
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análise dos limites orçamentários, atraindo a necessidade de dados técnicos especializados 

para uma melhor solução das demandas sociais, não podendo o Poder Judiciário funcionar 

como substituto de todas essas atividades a serem exercidas pelos demais Poderes e, se assim 

o fizer, a conclusão é a de que há algo errado com o processo democrático. Nessa linha de 

pensamento, expõe Araújo Filho (2019, p. 41): 

 

A solução de tão graves e tão amplos problemas, que exigem sérias e múltiplas 

escolhas eminentemente políticas, dentre miríades de possibilidades e termos de 

alternativa, a reclamar dados técnicos especializados e conhecimento global dos 

recursos disponíveis para cada uma das alvitradas destinações, não se amolda nem 

se reduz ao processo e à prestação jurisdicional, e alguma coisa vai muito mal 

quando se espera que o Poder Judiciário resolva esses problemas.  
  

 Impõe-se, assim, uma padronização das decisões em atenção à segurança jurídica, 

através de uma visão global por parte dos magistrados36, com afastamento de suas convicções 

pessoais em prol de uma análise coletiva e técnica, para resolução do problema por parte dos 

gestores. Para Wang e Sundefeld (2020, p. 4): 

 

O combate à COVID-19 envolve trade-offs complicadíssimos e os juízes devem 

evitar avaliações de conveniência e oportunidade baseadas na sua própria leitura do 

cenário presente e futuro, ainda que suas decisões tenham verniz técnico-jurídico, 

usando algum princípio abstrato ou fazendo sopesamentos (os quais, no geral, por 

falta de informações completas, tendem a ser mais retóricos que analíticos). 
  

 Continuam os autores (p. 5):  

 

Por mais limitada que seja a democracia representativa, ela é ainda o principal canal 

de diálogo entre os tomadores de decisão e a sociedade. Por exemplo: falhas graves 

em atos normativos do Executivo podem ser corrigidas com rapidez pelo 

Legislativo, por meio de sustação (art. 49, V da Constituição) ou mesmo por uma lei 

 

 

36Para se ter uma ideia, houve decisão de primeira instância determinando o bloqueio do fundo eleitoral e 

partidário para ações de combate ao coronavírus, decisão esta que foi revista pelo presidente do TRF da 1ª 

Região, desembargador Carlos Moreira Alves, que acatou pedido feito pela Advocacia do Senado Federal e 

derrubou a liminar. Cf. CAVALCANTI, 2020. 
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de emergência – e essas intervenções políticas são preferíveis à atuação judicial, 

especialmente se pulverizada. 
 

 Em que pese não poder ser levado ao extremo, de forma a afastar o controle judicial 

no que diz respeito aos excessos cometidos pelos demais Poderes que extrapolarem o limite 

da constitucionalidade ou mesmo da legalidade da medida adotada, com esse entendimento, 

garante-se a deferência necessária às decisões políticas e evita-se a pulverização de decisões 

judiciais por vezes contraditórias. 

 Evita-se, ainda, com esse raciocínio, que jurisdicionados que se encontram na mesma 

situação de fato mas suas demandas foram submetidas a juízos diversos tenham seus pleitos 

julgados de forma distinta, eis que observado o caráter geral da politica pública 

implementada. 

 Na verdade, apesar da necessidade de os juízes manterem a autoridade de supervisão 

sobre as reivindicações de direitos por parte dos jurisdicionados junto à administração 

pública, o desafio por parte do julgador é encontrar o equilíbrio adequado entre a usurpação 

de autoridade executiva, por um lado, e uma completa abdicação da responsabilidade judicial, 

por outro (NEWDICK, 2018). 

 Assim, apesar de se reconhecer que cabe ao Poder Judiciário o controle das políticas 

do ponto de vista da preservação dos direitos da população, o adequado é que não se admita 

uma intervenção originária e direta na formulação de uma política pública, que deve ocorrer 

pelos processos deliberativos típicos dos Poderes Legislativo e Executivo, se apresentando, 

pois, o princípio da separação dos poderes ou funções estatais como limite político à 

intervenção judicial nos demais poderes. 
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5.2 QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS 

  

 Os direitos sociais, por serem direitos prestacionais, acarretam, necessariamente, um 

custo ao Estado, com impacto direto nos orçamentos dos entes federativos. Quando se fala em 

saúde pública, o problema é ainda maior, diante da quantidade de demandas que vêm sendo 

submetidas para apreciação do Poder Judiciário, que, por meio de suas decisões e da falta de 

critério para proferi-las, podem causar impactos negativos tanto no orçamento público quanto 

no próprio sistema de saúde. Não é outro o pensamento exposto por Barroso (2009, p. 35): 

 

O sistema, no entanto, começa a apresentar sintomas graves de que pode morrer da 

cura, vítima do excesso de ambição, da falta de critérios e de voluntarismos 

diversos. Por um lado, proliferam decisões extravagantes ou emocionais, que 

condenam a Administração ao custeio de tratamentos irrazoáveis – seja porque 

inacessíveis, seja porque destituídos de essencialidade –, bem como de 

medicamentos experimentais ou de eficácia duvidosa, associados a terapias 

alternativas. Por outro lado, não há um critério firme para a aferição de qual entidade 

estatal – União, Estados e Municípios – deve ser responsabilizada pela entrega de 

cada tipo de medicamento. Diante disso, os processos terminam por acarretar 

superposição de esforços e de defesas, envolvendo diferentes entidades federativas e 

mobilizando grande quantidade de agentes públicos, aí incluídos procuradores e 

servidores administrativos. Desnecessário enfatizar que tudo isso representa gastos, 

imprevisibilidade e desfuncionalidade da prestação jurisdicional. Tais excessos e 

inconsistências não são apenas problemáticos em si. Eles põem em risco a própria 

continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade 

administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos.  
 

 Segundo informação divulgada pelo Tribunal de Contas da União (SECOM TCU, 

2017), no ano de 2015 a União gastou, com processos judiciais referentes à saúde, R$ 1 

bilhão, resultando em um aumento de mais de 1.300% (mil e trezentos por cento) em sete 

anos. Verificou-se que 80% (oitenta por cento) das ações correspondiam ao fornecimento de 

medicamentos, alguns, inclusive, sem o devido registro no Sistema Único de Saúde, além de 

terem sido descobertas fraudes para obtenção de benefícios indevidos. 

 O estudo acima mencionado pôde constatar, ainda, que não há procedimentos 

sistematizados e regulamentados pelo Ministério da Saúde visando a ressarcir financeiramente 
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os Estados e Municípios quando estes, em razão da responsabilidade solidária dos entes, 

custeiam prestações que caberiam à União, por serem ações e/ou serviços de saúde de 

competência federal (SECOM TCU, 2017). 

 O impacto é ainda maior quando se trata de tecnologias ou fornecimento de 

medicamentos de alto custo. As decisões judiciais que analisam a concessão desses 

medicamentos contribuem ainda mais para a desorganização do sistema público de saúde, em 

especial diante do crescimento exponencial das ações de saúde, com responsabilização da 

União, dos Estados e dos municípios. 

 Corroborando o acima mencionado, acerca dos gastos impostos aos entes federados 

em relação à saúde, Patrícia Paim (CONAN, 2018, p. 89) expõe que “[...] excessos assim 

colocam em risco a própria continuidade das políticas públicas, pois desorganizam a gestão 

administrativa e impedem a alocação racional dos recursos públicos, já demasiadamente 

escassos”, impedindo, por conseguinte, a implementação de políticas públicas com caráter 

coletivo e geral, e, com isso, proporcionando privilégios àqueles que buscam a tutela 

jurisdicional.  

 O problema não se encontra alheio às preocupações do Supremo. A repercussão geral 

foi, inclusive, reconhecida no tema 6, em relação ao “dever do Estado de fornecer 

medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras 

para comprá-lo”37. O leading case do referido tema é o RE nº 566471, no qual foi proferida 

recente decisão no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto 

custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de 

Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

 

 

37 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numero

Processo=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6. Acesso em: 29 jul. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078&numeroProcesso=566471&classeProcesso=RE&numeroTema=6
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referida decisão atingirá mais de 42 mil processos sobre o assunto. Ressalvaram no 

julgamento que situações excepcionais poderão ser firmadas por ocasião da fixação da tese 

acima mencionada38. 

 Espera-se que as decisões proferidas pelo Supremo caminhem no sentido de 

equacionar a necessidade da população de uma atualização das listas de medicamentos 

disponíveis no SUS, com os custos relativos ao fornecimento de medicamentos não listados 

ou cujo valor possa inviabilizar até mesmo a política de dispensação. 

 Com efeito, informações divulgadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dão 

conta de que os “gastos do Ministério da Saúde com a judicialização cresceram 4.600% de 

2007 a 2018. Em 2016, esse ministério despendeu R$ 1.157.375.425,35 para atender apenas 

1.262 pacientes. Estima-se que, em 2018, ele tenha gasto R$ 1,3 bilhão para cumprir as 

decisões judiciais” (MOROZOWSKI, 2019). 

 Tudo isso acarreta uma desorganização do orçamento, dificultando a gestão 

administrativa, motivo pelo qual as ações que tratam acerca de políticas públicas merecem 

uma atenção redobrada do julgador, devendo ele, sempre que possível, manter uma 

interlocução com o gestor de saúde, para mitigar os efeitos negativos que porventura possam 

ser gerados através da decisão. 

 Uma decisão judicial pode, a pretexto de efetivar a Constituição, inclusive, contrariá-

lá. Basta que uma determinação judicial imponha a implantação de programas ou projetos que 

não foram anteriormente previstos na lei, cujo cumprimento incidirá nas vedações do art. 167, 

I, II, V, VI e VII, da CF/88, abaixo transcritos: 

 

 

 

38 Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&caixaBusca=N#:~:text=Imprensa,-

Not%C3%ADcias%20STF&text=O%20Plen%C3%A1rio%20do%20Supremo%20Tribunal,Sistema%20%C3%9

Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20(SUS). Acesso em: 29 jul. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&caixaBusca=N#:~:text=Imprensa,-Notícias STF&text=O Plenário do Supremo Tribunal,Sistema Único de Saúde (SUS)
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&caixaBusca=N#:~:text=Imprensa,-Notícias STF&text=O Plenário do Supremo Tribunal,Sistema Único de Saúde (SUS)
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&caixaBusca=N#:~:text=Imprensa,-Notícias STF&text=O Plenário do Supremo Tribunal,Sistema Único de Saúde (SUS)
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Art. 167. São vedados: 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais; 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa 

e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

 

 Nesse sentido, a Constituição deve ser interpretada harmonicamente, de forma que, ao 

se efetivar um direito constitucionalmente previsto, o julgador observe não somente o direito 

individualmente postulado, mas também a questão orçamentária e a necessidade de previsão 

legal das políticas públicas a serem instituídas. Nesse contexto, impõe-se uma decisão judicial 

suficientemente justificada, com ponderação das questões acima levantadas, utilizando a 

razoabilidade como parâmetro para solução do conflito jurídico submetido à apreciação.  

 Além do respeito à Constituição, a obrigação de uma decisão devidamente motivada 

decorre de previsão na própria LINDB que, em seu art. 21, parágrafo único, impõe a 

necessidade da decisão, além de tratar das consequências jurídicas e administrativas 

porventura existentes, quando for o caso, “indicar as condições para que a regularização 

ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo 

impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam 

anormais ou excessivos”. 

 Verifica-se, assim, que uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio 

obriga uma decisão judicial criteriosa, com observância dos impactos por ela causados no 

orçamento do Estado, atento à razoabilidade da prestação requerida, de forma que não seja 

inviabilizado o direito postulado, tampouco dificulte a implementação da própria política 

pública de saúde. 
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 Com efeito, na hipótese de uma ordem judicial para que o ente público forneça 

determinado medicamento, deve ser feito pelo julgador o questionamento acerca da 

possibilidade de tal fornecimento com a amplitude necessária ao atendimento de toda 

população que dele necessite, ou se tal medida poderá inviabilizar a própria política pública 

de dispensação.  

 Deve ser considerado, ainda, que a determinação acarretará na necessidade de uma 

reestruturação prévia do orçamento por parte da autoridade administrativa, diante dos reflexos 

das postulações futuras. Nesse sentido, Perlingeiro (2014a, p. 98): 

 

[…] as pretensões judicias para a entrega de medicamentos ou prestação de serviços 

de saúde (direitos substantivos) são suportados naturalmente pelos recursos 

financeiros afetados à rubrica orçamentária inerente aos próprios serviços públicos 

de saúde em geral (direitos procedimentais). Porém, como uma medida jurisdicional 

dessa natureza atinge uma diversidade de usuários daquele mesmo serviço público, 

significa que a satisfação de uma pretensão judicial deve ser condicionada a uma 

reestruturação prévia da autoridade administrativa quanto à distribuição dos recursos 

disponíveis às sucessivas pretensões que lhe são apresentadas extrajudicialmente. 
 

Daí decorre um dos problemas apontados pelos gestores da saúde pública (CAZELLI, 

2017): os recursos necessários para o cumprimento das determinações judiciais para 

concessão de serviços relacionados à saúde são provenientes do próprio orçamento da saúde. 

Consequentemente, dependendo do volume de decisões, o cumprimento das mesmas pode 

acarretar até mesmo a inviabilidade da continuidade da política pública planejada, o que não 

se pode admitir. 

Não se pode aceitar que decisões judiciais imponham ao ente federativo consequências 

orçamentárias ilimitadas, quando se fala em controle de políticas públicas. Com esse mesmo 

entendimento, esclarece Farias (2018, p. 107): 
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A possibilidade de atuação do Estado, em suas diversas facetas, está umbilicalmente 

ligado ao seu orçamento, não podendo falar em controle de políticas públicas, sem 

observar as regras orçamentárias, não se admitindo a defesa de um Judiciário que 

imponha consequências ilimitadas para os gastos do Estado. 
 

 Desta forma, diante de um orçamento público que é finito, quando chega a demanda 

ao Poder Judiciário e a questão orçamentária não é considerada, pode-se dizer que há a 

possibilidade da verba destinada ao cumprimento da determinação judicial inviabilizar o 

atendimento da demanda de outros cidadãos que, apesar de estarem nas mesmas condições, 

não buscaram o Poder Judiciário. Ou seja, a decisão judicial passa a ser critério de distinção 

entre aqueles que receberão a prestação e aqueles que terão seu direito preterido. 

 Pior que isso, quando há determinação judicial em descompasso com o orçamento 

público, o julgador passa a determinar medidas que, caso efetivadas diretamente pelo 

administrador público, implicariam até mesmo em improbidade administrativa, diante da 

lesão à Lei de Responsabilidade Fiscal, sem mencionar a desobediência à própria Constituição 

Federal no ponto que trata das questões orçamentárias, devendo-se ressaltar que não há na 

constituição ressalva para legalidade do descumprimento da LRF por conta do cumprimento 

de decisão judicial. Com o mesmo entendimento, esclarece Araújo Filho (2019, p. 168): 

 

O administrador, inclusive o Presidente da República, está submetido à Constituição 

– em especial, de certo modo, à Constituição Financeira e à Constituição 

Orçamentária –, à Responsabilidade Fiscal e, em síntese, à legalidade, sob pena de 

responder por improbidade administrativa e, até mesmo, perder o cargo (art. 85, VI). 

O juiz, por sua vez, poderia derrotar regras orçamentárias pela ponderação, sem 

qualquer risco e merecendo ecômios… Vale dizer: o Judiciário se torna via única de 

obtenção de prestações que o Executivo não poderia, em princípio, ex vi legis, 

realizar, cabendo somente ao juiz criar novas metas para políticas públicas e 

determinar, a realização de despesas públicas alheias ao orçamento (sem precisar se 

preocupar com os recursos correspondentes), comprometendo a governabilidade, 

ainda que a Constituição não preveja esse salvo-conduto.  
 

 Não se quer afirmar, com isso, que os direitos sociais, por implicarem em um gasto e, 

por consequência, impacto no orçamento, não possam ser implementados pela via 
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jurisdicional. Não é isso! Mas sim que, ao conceder um direito social, um dos critérios que 

deve ser analisado pelo julgador é a viabilidade de extensão do direito concedido a todo 

cidadão que se encontra na mesma situação e o impacto que isso pode causar no orçamento 

público em relação a todo o sistema. 

 Nota-se, assim, que a falta de critérios ao proferir decisões quando estiver em pauta 

uma demanda referente às políticas públicas de saúde, acompanhada da ausência de uma 

visão macro do julgador, pode acarretar, além da desorganização do orçamento público, a 

inviabilização do próprio direito social que se busca efetivar. Daí, o remédio pode se tornar o 

veneno. 

 

 

5.3 EXPERTISE TÉCNICA DO PODER JUDICIÁRIO 

  

 

 Pode-se dizer que o fenômeno da judicialização da saúde apresenta elevada 

complexidade, não havendo consenso, seja na doutrina ou nos próprios órgãos do Poder 

Judiciário, acerca do perfil dos postulantes aos serviços e produtos de saúde, se ricos ou 

pobres; se os medicamentos e serviços que requerem fazem ou não parte das listas, protocolos 

e contratos dos órgãos de regulação; ou ainda, acerca dos efeitos causados pelas demandas 

judiciais na política geral de saúde, seja pública ou prestada pela iniciativa privada. Não 

foram estabelecidos sequer os pressupostos normativos do conflito, ou seja, quais devem ser 

os parâmetros de justiça e de quem é a competência para decidir as causas (INSPER, 2019, p. 

14). 
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 Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça, desde o ano de 2010, vem estabelecendo 

parâmetros para julgamento das demandas de saúde, como se observa da Recomendação nº 

31/2010, que orientou a todos os Tribunais à adoção de “medidas visando a melhor subsidiar 

os magistrados e demais operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde”; a Recomendação nº 107/2010, que 

permitiu aos tribunais a realização de termos de cooperação técnica com órgãos ou entidades 

públicas ou privadas para o cumprimento de suas atribuições; e, em 2011, a Recomendação nº 

36, que procurou criar estratégias judicias para o tema, entre eles, a necessidade de incluir 

representantes das operadoras de planos de saúde nos Comitês Estaduais de Saúde e a 

importância de se oficiar à ANVISA (ASENSI; PINHEIRO, 2015). 

 Ocorre que o próprio Conselho divulgou pesquisa no sentido de que as normativas 

editadas pouco são utilizadas pelos juízes de primeiro grau ou pelos tribunais quando do 

julgamento das demandas de saúde. A título de exemplo, segundo a referida pesquisa, na 

primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Conselho é citado apenas em 0,42% 

das ações procedentes e 1,7% das improcedentes, o que demonstra que juízes de primeira 

instância do Tribunal paulista, quer para deferir o pedido das partes ou não, recorrem pouco 

ou quase nunca às normas aprovadas pelo CNJ (2019). 

 A atuação do Conselho na edição de resoluções e outros atos normativos tendentes a 

direcionar as decisões judiciais e criar um campo de debate acerca das políticas públicas de 

saúde, com relação direta com o direito à vida, apesar de não estarem imunes a críticas, 

constituem verdadeiros avanços institucionais do Poder Judiciário na direção de decisões mais 

céleres e atentas à complexidade e importância do que significa tratamento e prevenção como 

elementos que diferenciam o direito à saúde dos demais direitos sociais (ASENSI; 
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PINHEIRO, 2015), em especial no que diz respeito à capacidade técnica do julgador para 

analisar o mérito dos pedidos. 

 Diante da falta de conhecimento técnico dos julgadores para análise de questões 

relacionadas à saúde, foram desenvolvidos nos tribunais Núcleos de Avaliação de Tecnologias 

da Saúde (NAT), mecanismos internos para análise técnica das demandas correspondentes, 

que, quando utilizados, podem ampliar ou reduzir o âmbito de intervenção das decisões nas 

políticas públicas, dando aos julgamentos maior legitimidade técnica, pois tais núcleos podem 

auxiliar na análise da correspondência entre o serviço ou medicamento requerido e as 

diretrizes terapêuticas das políticas públicas já implementadas, dando unidade ao sistema. 

 Vê-se, entretanto, que os juízes e tribunais, aparentemente, não empregam de forma 

usual essa ferramenta. Conforme pesquisa disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça 

(INSPER, 2019), os NATs não foram mencionados na maior parte das decisões acerca da 

judicialização em saúde no país, o que induz à conclusão de que tais instrumentos, apesar de 

sua importância e de estarem à disposição dos julgadores, não estão sendo utilizados a 

contento. 

 Além disso, verifica-se que há certo distanciamento entre a política pública formulada 

pelo Poder Público e o Poder Judiciário, diante da falta de interlocução técnica entre os 

Poderes, o que acarreta, consequentemente, um aumento indevido dos limites cognitivos da 

intervenção do Poder Judiciário na política pública de saúde. 

 Essa necessidade de interlocução entre os Poderes Executivo e Judiciário, que já foi 

recomendada pelo CNJ, é vista como de suma importância pela doutrina, conforme apontam 

Pepe et al. (2010, p. 2012): 
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A necessidade de melhorar a interlocução entre o Poder Executivo e o Judiciário, 

com a definição clara dos atores envolvidos na questão, suas competências e 

possibilidades, é consensual, como expressa objetivamente na Resolução nº 31/2010 

do CNJ e em toda a discussão empreendida pelos envolvidos na audiência pública 

no STF.  
 

 No âmbito da assistência farmacêutica, prevista na Política Nacional de 

Medicamentos, a intervenção judicial sem observância de critérios técnicos de saúde se 

apresenta como ainda mais problemática. A referida política pública visa ao fornecimento de 

medicamento de qualidade à população, envolvendo complexa gestão política, através de 

diversas ações, como: a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 

utilização (que abrange a prescrição, a dispensação e o uso); sendo necessárias políticas 

setoriais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de produção e registro sanitário de 

medicamentos (PEPE et al., 2010, p. 2407).   

 Ocorre que, conforme apontam Pepe et al. (2010, p. 2407), “[...] a alta intensidade das 

demandas judiciais pode interferir no cumprimento dessas atividades, desde as que possuem 

caráter mais técnicocientífico, como a pesquisa e desenvolvimento e o registro sanitário, até 

as mais operacionais do ciclo da AF, como a programação”, acarretando a precarização da 

prestação do serviço público de saúde, justamente o que se busca combater através das 

decisões judiciais. 

 Saliente-se que há uma política pública avaliada periodicamente de inclusão de 

medicamentos no rol daqueles disponibilizados pelo SUS. Trata-se da Rename (Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais), editada nos termos do Decreto nº 7508/2011, que 

regulamentou a Lei nº 8080/90. Tal política pública tem acentuada complexidade, 

especialmente diante da rapidez da evolução tecnológica e das diferentes necessidades do 

vasto território brasileiro. Nesse sentido, para  
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Manter a Rename como instrumento promotor do uso racional e lista orientadora do 

financiamento de medicamentos na assistência farmacêutica configura-se um grande 

desafio para os gestores do SUS, diante da complexidade das necessidades de saúde 

da população, da velocidade da incorporação tecnológica e dos diferentes modelos 

de organização e financiamento do sistema de saúde (BRASIL, 2020, p. 6).  
 

 No âmbito do SUS, a Rename 2020 foi estabelecida pela Portaria Nº 3.047, de 28 de 

novembro de 2019, editada pelo Ministério da Saúde, que disponibilizou em seu sítio 

eletrônico (http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica), a referida lista e suas 

atualizações (BRASIL, 2020, p. 8).  

 Trata-se de parâmetro de consulta obrigatória para os julgadores com competência para 

causas relacionadas à saúde, pois, nos termos do inciso I, do § 2º, da Lei 12.401/2011, para 

fins de incorporação de medicamentos, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS levará em consideração, necessariamente, “as evidências científicas sobre a eficácia, a 

acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do 

processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso”, ou seja, 

são avaliados critérios técnicos que deverão ser considerados pelo magistrado ao proferir a 

decisão. 

 Assim, um parâmetro a ser observado pelo Poder Judiciário quando do 

reconhecimento de lesão ao direito fundamental à saúde é a constatação de que o 

medicamento ou serviço postulado faz parte das listas disponibilizadas pelo SUS, dispostas 

em portarias editadas pelo Mistério da Saúde. Como a função dessas listas deve ser a garantia 

do acesso universal e a racionalização do gasto público, a falta de disponibilidade de um 

medicamento ou serviço listado corresponde a uma patente violação do direito à saúde, 

impondo uma maior intervenção do Poder Judiciário. Por outro lado, a ausência do 

medicamento ou procedimento nas referidas listas impõe um maior cuidado na análise da 

http://portalms.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica
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demanda. Ocorre, entretanto, que tais listas na maioria das vezes sequer são mencionadas nas 

decisões judiciais (INSPER, 2019, p. 68). 

 Não se pode olvidar que cabe ao SUS a observância de critérios técnicos que garantam 

não somente a saúde da população, mas também o uso racional dos recursos a serem 

empregados em prol da saúde da sociedade, conforme observa Christabelle-Ann Xavier 

(CONASS, 2018, p. 56): 

 

O SUS observa critérios objetivos para a disponibilização de novas tecnologias à 

população. Isso porque, além de ser uma exigência constitucional o emprego 

racional dos recursos públicos, o Estado é responsável pela segurança e qualidade 

dos serviços prestados e, concomitantemente, está obrigado a evitar o risco de 

doença e outros agravos. A obrigação às prestações de saúde atribuída ao Estado 

coexiste com o dever, desse mesmo Estado, de abster-se daquelas prestações que 

possam revelar-se danosas à população.  
 

 Na hipótese da imprescindibilidade da decisão judicial analisar a concessão de 

medicamentos que não se encontram relacionados na lista do SUS, a decisão precisa ser ainda 

mais criteriosa, em especial na necessidade de comprovação científica da eficácia do 

medicamento postulado, não podendo a coletividade arcar com os custos de um medicamento 

ou tratamento individual cujo benefício ao paciente sequer foi comprovado cientificamente. 

Muitas vezes há, inclusive, medicamento e/ou tratamento com eficácia correlata àquele 

constante no laudo médico apresentado na demanda já fornecido pelo SUS, o que deve ser, 

também, objeto de ponderação por parte do julgador. Nesse sentido, Schulze (2014, p. 4): 

 

Nestes casos, para a prolatação de decisão, o juiz deve ser criterioso e deve observar 

alguns pressupostos, materializados, por exemplo, na essencialidade do tratamento 

ou do medicamento, que deve ser essencial ao destinatário e indispensável para a 

manutenção da sua vida. O fármaco também não pode estar em fase experimental, 

ter eficácia duvidosa ou destinar-se a uso em terapia alternativa não comprovada. É 

preciso, ainda, optar pelo medicamento genérico ou correlato, de menor valor, de 

eficácia semelhante ou de princípio ativo já fornecido pelo SUS.  
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 Não se pode olvidar, também, que, diante do parecer técnico e, caso necessário, 

através da realização de perícias, pode ser determinada, de forma excepcional, a inclusão de 

um medicamento ou serviço nas listas disponibilizadas, desde que não haja outro meio de 

suprir-lhe a falta, e a ausência do referido medicamento e/ou serviço cause lesão direta ao 

direito fundamental à saúde. Tal decisão, entretanto, deve ser bem fundamentada e tomada 

com cautela, diante da repercussão que a inclusão do medicamento/serviço nas referidas listas 

pode causar à política pública como um todo. 

 Impõe-se uma cognição exauriente para análise das demandas por medicamentos e/ou 

tratamentos não listados, não podendo o julgador se utilizar tão somente do laudo ou 

recomendação médica apresentada pela parte postulante, devendo se valer de perícias ou dos 

NATs, para uma melhor formação de seu convencimento. Nessa linha, relata Schulze (2014, 

p. 4): 

 

O juiz pode exigir prova pericial para a comprovação dos pressupostos acima 

apresentados, ressalvada a hipótese de prova documental suficiente à demonstração 

da pretensão, ou de análise do pleito por Câmara Técnica ou Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT. Vale ressaltar, ainda, que o juiz não pode ficar refém da posição 

isolada de um médico e reconhecer procedência de pretensão com base apenas em 

atestado ou mera requisição médica. Tal postura macula a cláusula de 

inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição), 
que outorga à autoridade judiciária o dever-poder de proferir uma decisão com 

eficácia vinculativa plena (coisa julgada), exigindo, por isso, a cognição exauriente 

plena sobre o tema. 
 

 Não se desconhece o entendimento segundo o qual as listas disponibilizadas não 

podem funcionar como mecanismos aptos a cercear o direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, devendo servir apenas como parâmetros a serem utilizados para se evitar 

a duplicidade de atendimento ou a utilização de terapias não comprovadamente eficazes, ou 

seja, não podem servir como única forma de atendimento, excluindo as demais (SOUZA; 

GOMES, 2019, p. 233).  
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 Há que se levar em consideração, entretanto, que a inclusão, ou não, de um tratamento 

e/ou medicamentos nas listas disponibilizadas é fruto de estudos com base científica, não só 

da eficácia do tratamento e/ou medicamento, mas também da viabilidade de seu fornecimento 

à população, sem comprometimento de toda a política pública de saúde. 

 Não se deve confundir, todavia, o requerimento de medicamentos não listados com 

pedidos relativos a medicamentos ou tratamentos experimentais, “aqueles que não possuem 

evidência científica e comprovação do seu sucesso, razão pela qual são utilizados sem a 

segurança da obtenção de um resultado útil e positivo no quadro clínico da pessoa” 

(CONASS, 2018, p. 18). Se por um lado não se pode, diante da liberdade individual do 

cidadão, impedi-lo de se submeter, por conta própria, ao referido tratamento ou medicamento, 

por outro, não se pode admitir que toda sociedade arque com os custos a eles inerentes.  

 Acerca dos parâmetros a serem observados no que diz respeito a tratamentos 

experimentais, pela clareza da exposição, merecem destaque os apontamentos feitos no 

âmbito do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS, 2018, p. 19): 

 

A despeito das polêmicas que envolvem os tratamentos experimentais, o tema exige, 

necessariamente, a ponderação de vários aspectos, tais como: a) o artigo 196 da 

Constituição brasileira determina a adoção de medidas para a melhoria do estado de 

Saúde das pessoas; b) as Ciências da Saúde não conseguem encontrar soluções 

científicas para todas as patologias; c) em decorrência da segurança jurídica, o 

Estado – e os planos de Saúde – não possuem a obrigação de custear, sem limites, 

qualquer tratamento médico; d) o Estado deve atuar em favor da procura de novas 

curas, inclusive para as doenças raras; e) deve haver um balanceamento entre o 

“direito à esperança” (ou direito de tentar) do cidadão e o dever estatal de 

fornecimento de substâncias não comprovadas cientificamente; f) a concessão de 

tratamentos experimentais pode configurar potencial violação ao princípio da 

isonomia; g) a teoria do custo dos Direitos não autoriza a adoção de todo e qualquer 

tratamento; h) na escolha trágica, o Estado pode limitar o fornecimento de 

tratamentos experimentais, em razão da escassez de recursos; i) só há Direito à 

Saúde quando se tem o cumprimento de normas técnicas minimamente comprovadas 

no plano da ciência; j) a pesquisa científica deve seguir padrões eticamente 

aceitáveis.  
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 Portanto, há que se considerar a necessidade de imposição de limites para os 

tratamentos experimentais, e a importância de se avaliar se o medicamento e/ou tratamento 

pleiteado detém evidência científica suficiente e possui atestado resultado útil, para, só então, 

se ponderar acerca do deferimento do pedido. “Tais medidas, resumidamente, podem 

contribuir para a construção de uma teoria da decisão judicial mais adequada aos preceitos da 

Constituição do Brasil e, principalmente, compatíveis com o Direito Fundamental à Saúde” 

(CONASS, 2018, p. 23).  

 A ausência na decisão judicial da consideração de critérios técnicos para deferimento 

do pedido, com utilização dos meios e instrumentos auxiliares já mencionados, atrai a 

possibilidade de arbítrio por parte do magistrado, que aplicará sua ideia de justiça em 

detrimento da ciência e das normas técnicas que são alheias à formação jurídica dos 

julgadores. 

 Corroborando com o acima mencionado, importante decisão acerca dos limites de 

atuação dos julgadores na área da saúde foi proferida na Suspensão de Tutela Antecipada nº 

17539, na qual o Ministro Gilmar Mendes, então Presidente do Supremo, definiu alguns 

parâmetros, que podem assim ser resumidos: 1) Ao se deferir uma prestação de saúde já 

incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo SUS, o judiciário não está 

criando a política, mas apenas determinando o seu cumprimento. Neste caso, há direito 

subjetivo público do cidadão; 2) Deve ser dada preferência pelo tratamento disponibilizado 

pelo SUS, em detrimento daquele escolhido pelo paciente, sempre que este não comprovar a 

ineficácia daquele, podendo, contudo, tanto o Poder Judiciário quanto a própria administração 

pública, concluir de forma diversa, em razão da singularidade do organismo do paciente, à luz 

 

 

39
 Inteiro teor do julgamento disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255. Acesso em: 08 abr. 2020. 
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do caso concreto; 3) O Estado pode ser obrigado a custear tratamento não disponibilizado pela 

rede pública, desde que durante a instrução probatória seja comprovada que o tratamento 

pleiteado não é puramente experimental (sem comprovação científica de sua eficácia), sendo, 

por exemplo, já fornecido na rede particular de saúde; 4) Há uma relativa presunção em favor 

da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devendo ser considerada a proibição 

da administração pública fornecer medicamentos não aprovados pela agência, pois o registro 

feito por ela atesta a segurança e o benefício do produto. 

 Saliente-se que o fornecimento de medicamentos não aprovados pela ANVISA, pela 

via judicial, autoriza o uso de medicamentos que sequer poderiam ser comercializados no 

território brasileiro. “Nesses casos, a judicialização não apenas retira recursos públicos que 

serviriam para atender a uma vasta maioria, mas representa um total desrespeito às 

competências da ANVISA e uma consequente desorganização do sistema de saúde” 

(CONASS, 2018, p. 58).  

 Deve ser observado, também, o fato de que a decisão que determinar ao Poder Público 

a concessão de uma medicação deve oferecer parâmetros para acompanhamento do 

cumprimento da ordem, a partir da evolução do quadro clínico do paciente/autor em 

determinado lapso temporal, o que, por óbvio, somente poderá ser feito por profissionais da 

área médica, diante da incapacidade dos profissionais da área jurídica de exercerem tal 

função, conforme ensina Schulze (2014, p. 4):  

 

[…] em princípio, caberia ao próprio agente do órgão fornecedor ou, em especial, ao 

médico vinculado ao SUS promover, regular e periodicamente, uma consulta para 

análise do real estado de saúde do paciente, a fim de constatar, no transcurso de 

certo espaço de tempo, se ainda persistem os sintomas que ensejam o uso da 

medicação cuja entrega foi determinada judicialmente. 
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 Para o autor (p. 4), “[...] os profissionais médicos do SUS também serão responsáveis 

pela execução da sentença, devendo, com base nos postulados fixados na medicina, avaliar 

regularmente e com razoabilidade o quadro clínico do paciente”. É com base nessa avaliação 

que o tratamento deve ser ou não mantido. Ou seja, não pode ser o profissional do direito a 

acompanhar a evolução do quadro clínico do paciente e indicar a adequada continuidade do 

tratamento. 

 Ademais, somente profissionais da área da saúde têm a possibilidade de indicar qual 

daqueles pacientes necessita de prioridade de atendimento, conforme protocolos médicos, em 

um cenário de impossibilidade de atendimento de todas as demandas, a exemplo do que 

ocorre com a insuficiência de leitos disponíveis. Muitas vezes os pedidos são feitos durante o 

plantão judicial e uma decisão descuidada, determinando o atendimento da parte postulante, 

pode acarretar, inclusive, o óbito de outro paciente. Criticando o ajuizamento de ações que 

buscam a disponibilização de leitos, durante o plantão judicial, esclarece Araújo Filho (2019, 

p. 136): 

 

Quem conhece a justiça sabe que realmente são comuns essas ações durante o 

plantão. Mas a perspectiva da atuação judicial em ações individuais, nessa monta, é 

simplesmente pavorosa. Se não há leitos suficientes – tangenciando o óbvio -, a 

prioridade das internações somente pode ser adequada e racionalmente determinada 

por médicos, pois a admissão ao leito para um paciente significa a irremediável 

negativa de leito de terapia intensiva para outro ou outros pacientes, dependendo do 

tipo de internação. Destarte, a internação de paciente terminal pode representar o 

óbito (ou o agravamento das condições) de pacientes com chances de sobreviver e 

recuperar a saúde.  
  

 Há que se reconhecer que “[...] a criação da melhor decisão judicial sobre um 

tratamento de saúde passa pela análise de fatores técnicos geralmente externos à teoria 

jurídica, razão pela qual as noções médica e farmacológica precisam ser incorporadas ao 

exercício da função jurisdicional” (SCHULZE, 2014, p. 8). 
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 Outra dificuldade referente aos fatores técnicos verificada nas demandas judiciais de 

saúde diz respeito à falta de documentação que permita ao Poder Público elaborar a defesa e 

acompanhar o tratamento do paciente, após o deferimento do pedido. Consoante Petramale 

(2014, p. 219), a “[...] falta de documentação do caso clínico e sua comprovação por meio de 

exames, no corpo da ação, dão aos gestores da saúde, instados a cumprir o mandado judicial, 

grande insegurança quanto à veracidade do caso, e quanto à racionalidade e adequação desse 

fornecimento”. 

 Apontando as dificuldades enfrentadas pelos gestores da saúde pública em relação às 

demandas judiciais, continua a autora: 

 

Outro aspecto omisso nas ações judiciais, porém fundamental em nosso 

entendimento, é que os processos judiciais nunca trazem explicitamente quais são os 

resultados esperados com o uso do produto demandado judicialmente, que melhorias 

se espera que o paciente alcance e em que tempo isso ocorrerá; e ainda quais os 

controles que serão realizados para monitorar o alcance desses resultados e quais os 

critérios para alta ou suspensão do tratamento. Caso essa informação fosse 

obrigatória nos processos, o julgamento sobre a essencialidade ou a futilidade da 

demanda seria facilitado; as dúvidas, dirimidas; e a confiança entre as partes, 

restabelecida (PETRAMALE, 2014, p. 220). 
 

 No que diz respeito ao atendimento hospitalar, com concessão de leitos, inclusive em 

UTI, a precaução deve ser ainda maior, por dois fatores principais. O primeiro deles diz 

respeito à necessidade de observância do princípio da isonomia, o segundo refere-se à noção 

de triagem da prioridade de atendimento a ser observada. Enquanto para o senso comum os 

casos mais graves, em razão do risco de morte, devem ter prioridade, para a ótica médica 

outros fatores devem ser considerados, adequados à Resolução 2156/201640, do Conselho 

Federal de Medicina, na qual são estabelecidos os critérios de admissão e alta em unidades de 

 

 

40 Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156. Acesso em: 25 maio 

2020. 

https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156
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terapia intensiva. O art. 6º da referida resolução estabelece as prioridades a serem verificadas 

pelos médicos intensivistas, conforme se observa abaixo: 

 

Art. 6º A priorização de admissão na unidade de tratamento intensivo (UTI) deve 

respeitar os seguintes critérios:  
§ 1º – Prioridade 1: Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com 

alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. 
§ 2º – Prioridade 2: Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto 

risco de precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma limitação de suporte 

terapêutico. 
§ 3º – Prioridade 3: Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com 

baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica.  
§ 4º – Prioridade 4: Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto 

risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção 

terapêutica. 
§ 5º – Prioridade 5: Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou moribundos, 

sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados 

para admissão na UTI (exceto se forem potenciais doadores de órgãos). No entanto, 

seu ingresso pode ser justificado em caráter excepcional, considerando as 

peculiaridades do caso e condicionado ao critério do médico intensivista. 
 

 Nota-se que os critérios para se estabelecer as prioridades de atendimento, além de 

terem caráter técnico, que extrapola o conhecimento da área jurídica, impõem a necessidade 

de profissional da área médica com competência para analisar o caso concreto e decidir acerca 

do atendimento, normalmente o médico intensivista.  

 Ocorre que não são os referidos profissionais que expedem os laudos médicos que 

instruem os processos judiciais. Daí a dificuldade de análise do pleito e necessidade de 

deferência às decisões técnicas dos médicos intensivistas. A intervenção destes profissionais 

previamente às decisões para concessão de vaga em leitos de UTI deve, sempre que possível, 

ser observada. 

 Veja que nem sempre o paciente em estado mais grave terá prioridade de atendimento. 

Contrariamente ao senso comum, quando dois pacientes concorrem para o mesmo leito, a 

prioridade deverá ser daquele que tiver maior chance de sobrevivência e não daquele que tiver 
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maior risco de perder a vida. Mas como pode o profissional do direito avaliar esse critério sem 

auxílio do profissional da área médica? 

 Desta forma, a capacidade técnica do julgador se apresenta como limite cognitivo às 

decisões judiciais, devendo ele se utilizar de todos os meios disponíveis, inclusive, no que diz 

respeito à saúde, dos núcleos técnicos mantidos pelos tribunais e das listas de medicamentos e 

dos serviços disponibilizados pelo Ministério da Saúde, prestando deferência, quando 

possível, às decisões políticas, sem deixar que ocorram, entretanto, lesões a direitos 

fundamentais, ampliando ou restringindo sua atuação, de acordo com a análise do caso 

concreto. 

 

 

5.4 ASPECTOS PROCESSUAIS 

  

 

 O Poder Judiciário está vocacionado, via de regra, à resolução de conflitos de 

interesses. Não havendo conflito, não há que se falar em necessidade de manifestação da 

tutela jurisdicional. Sob essa premissa, a fim de se mitigar os efeitos da judicialização, devem 

ser buscadas soluções extrajudiciais que, por meio da interlocução entre os entes 

governamentais e os usuários dos serviços públicos, garantam a concessão de prestações 

sociais, sem que se manifeste o conflito apto a ser levado ao Poder Judiciário. 

 Aliás, apesar das discussões doutrinárias acerca da manutenção das condições na ação 

no âmbito do Processo Civil, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 17 que “[...] 

para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir, por sua 

vez, resta configurado quando estiverem presentes a adequação entre o pedido e o bem da 
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vida que se busca obter e a necessidade de uma atuação jurisdicional para garantia do referido 

direito. Para Neves (2016, p. 75), “haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o 

bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. 

 Muitas vezes não resta configurada sequer a lide propriamente dita, como uma 

pretensão resistida, pois não há por parte da administração uma negativa na concessão do 

direito buscado, não havendo, pois, necessidade de uma atuação jurisdicional para afastar uma 

resistência que não existe. 

 Da análise das demandas de saúde, percebe-se que, “no plano processual, muitas 

vezes, sequer existe interesse jurídico para deflagrar a ação judicial, já que é indispensável, 

pela teoria processualística, comprovar que a pretensão é necessária e que vai trazer algum 

benefício em prol do autor da ação (CONASS, 2018, p. 16), motivo pelo qual a atenção à 

configuração do interesse processual se mostra ainda mais importante como condicionante à 

análise do mérito do pedido. 

 Desta forma, a fim de se configurar o interesse processual e o conflito apto a ser 

solucionado pelo Poder Judiciário, uma fase prévia se apresenta como um caminho a ser 

observado: a tentativa de solução extrajudicial da demanda, de forma que, caso negado o 

pleito na esfera administrativa, a parte possa justificar a necessidade de movimentação da 

máquina judiciária. 

 Não se quer, com isso, tornar obrigatória a resolução extrajudicial do conflito de 

interesses, posto que, conforme ensina Neves (2016, p. 75) “[...] ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, 

ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas”, mas 

utilizar do meio extrajudicial para fins de fundamentar a resistência ao direito pretendido e, 
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assim, materializar tanto o interesse processual quanto o conflito a ser solucionado pelo Poder 

Judiciário.  

 Com esse entendimento se pretende evitar que as partes busquem diretamente o Poder 

Judiciário para atender seus interesses relacionados às demandas de saúde pública, em vez de 

postularem os direitos pretendidos junto à própria administração pública, se submetendo à 

triagem das prioridades de atendimento de acordo com os protocolos médicos, evitando-se, 

assim, a subversão da organização dos programas de governo. 

 A resolução extrajudicial ou administrativa do conflito pode ser obtida, conforme já 

mencionado, através da criação de órgãos com composição múltipla, com membros da área 

jurídica e da área médica, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, com participação, 

também, dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e das Defensorias Públicas da União e 

Estadual, que já colaboram para resolução das demandas de saúde, tanto extrajudicialmente 

quanto através da tutela jurisdicional. 

 A necessidade social dessa interlocução institucional é reconhecida por Schulze (2014, 

p. 8), para quem “[...] é preciso ampliar e fortalecer o diálogo entre os agentes públicos 

responsáveis pela concretização do direito fundamental à saúde. A atuação isolada do sistema 

de justiça (operadores do Direito) e do sistema de saúde (gestores) não contribui para a 

evolução e o progresso desejado pela sociedade”. 

 Não só isso! A interlocução entre os operadores do direito e os profissionais da saúde 

permite uma melhor instrução da demanda e, consequentemente, uma melhor qualidade 

técnica da decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário, caso necessária sua atuação na 

concessão do direito pleiteado, além de permitir uma maior segurança para o julgador que, 

como dito, em regra, não detém de capacidade técnica na área médica. 
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 Corroborando a informação mencionada, três experiências bem-sucedidas podem ser 

citadas: o “SUS mediado”, realizado inicialmente pela Defensoria Pública do Rio Grande do 

Norte e, posteriormente, implementado no Estado de Rondônia, a Câmara de Conciliação da 

Saúde da Bahia e a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde do Rio de Janeiro41, indicados 

apenas como exemplos. Ambos realizam um filtro para ajuizamentos de demandas judiciais, 

indo ao encontro da pacificação do conflito através da autocomposição, somente permitindo o 

acionamento da máquina judiciária quando necessário e devidamente justificado, funcionando 

como forma de se evitar judicializações que redundem em prejuízo para o sistema judiciário, 

permitindo apenas um justo acionamento da justiça. Tal posição vai ao encontro da ideia da 

máxima da solidariedade e da eficiência administrativo-judiciária, previstas, respectivamente, 

nos artigos 3º, I, e 37 da CF/88. 

 A avaliação prévia das necessidades apresentadas pelo cidadão por meio do 

requerimento feito aos órgãos acima mencionados permite uma melhor compreensão do 

conflito, se é que este existe no caso concreto, pois, visualizada a possibilidade do Poder 

Público conceder o pleito administrativamente, sequer restará configurado o conflito e, por 

conseguinte, não haverá necessidade de se buscar a tutela jurisdicional. Por outro lado, a 

negativa do requerimento formulado, ou mesmo a inércia do Poder Público em prazo 

razoável, implicará na configuração do conflito de interesses apto a ser solucionado pelo 

Poder Judiciário. 

 Ademais, a qualificação de órgãos administrativos aptos à análise dos requerimentos 

possibilitarão uma diminuição das demandas judiciais, considerando que, na medida em que 

os cidadãos sentem que estão sendo respeitados seus direitos fundamentais e garantias 

 

 

41 Vide item 4.4. 
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constitucionais, menos recorrerão a juízes e tribunais, para o fim de revisão das decisões 

administrativas (PERLINGEIRO, 2020a). 

 A ampliação das referidas estruturas em todos os entes federados pode constituir o 

início de um processo de mudança no modelo de administração pública até então adotado, 

para um modelo que lhe autorize uma atuação consoante a atual ótica internacional de 

proteção de direitos fundamentais, ao menos no que diz respeito às demandas de saúde 

pública. Pode ser o princípio da mudança apontada por Perlingeiro (2020b, p. 106), segundo o 

qual: 

 

Já é tempo de buscarmos um modelo de Administração Pública dotado de 

instrumentos (quase judicias) que lhes autorize orientar-se pelo interesse público e 

pelo princípio da proporcionalidade para procederem a escolhas difíceis quando 

diante de direitos fundamentais em colisão, ora em favor de um indivíduo ora de 

uma coletividade. 
 

 Não se está, com isso, defendendo a ruptura do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que detém status constitucional, mas justificando a inclusão do requerimento 

prévio, formulado junto à administração pública, para resolução extrajudicial da demanda, 

como forma de fundamentação do interesse de agir, servindo este como filtro processual ínsito 

à obtenção de um uso racional da máquina judiciária, nos moldes já utilizados para se postular 

judicialmente benefício previdenciário, para o qual se exige o prévio requerimento 

administrativo junto ao INSS, com constitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal42. 

 

 

42
A título de exemplo, pode-se citar o RE 631240/MG Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 

03/09/2014, publicado no Dje-220, de 10-11-2014, no qual foi reconhecido que “a instituição de condições para 

o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo”. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3966199. Acesso em: 06 abr. 2020. 
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 Contemplando como possível a instituição do requerimento administrativo como 

condicionante ou filtro processual ao direito de ação, Perlingeiro (2015, p. 305) define o 

instituto como: 

 

[…] um instrumento dos elementos constitutivos do próprio direito individual, de 

modo que um conflito ou uma lesão a direito somente ocorreriam após a decisão 

administrativa denegatória do requerimento ou quando diante de um comportamento 

da autoridade administrativa que tivesse o mesmo efeito prática de uma denegação. 

 

 Há que se salientar, conforme anota Perlingeiro (2015, p. 317) que “[...] os processos 

que viabilizam o exercício de direitos a uma prestação, ab initio, não têm como premissa um 

conflito, que surge apenas se houver o indeferimento do requerimento. Portanto, não há como 

se buscar o Judiciário enquanto não houver um conflito a ser solucionado”. 

 Além disso, uma decisão denegatória do requerimento, devidamente fundamentada 

pelos profissionais da área da saúde e da área jurídica que compõem o órgão, permitirá, como 

dito, uma decisão judicial qualificada, deferente, sempre que possível, às decisões 

administrativas, mas atenta à necessidade de obediência à Constituição e de proteção dos 

direitos fundamentais do cidadão, pois a decisão do órgão não tem o condão de vincular a 

atividade jurisdicional. 

 Ademais, o órgão tem condições de exercer importante papel de integração com os 

órgãos reguladores do acesso aos serviços de saúde relativo à triagem das urgências e 

emergências, acompanhamento das vagas disponíveis e observância da fila de espera. Acerca 

das atividades exercidas pela regulação do acesso à saúde, anotam Siqueira e Bussinguer 

(2010, p. 32):  
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Como ações principais da regulação do acesso tem-se: observar as regras inerentes à 

regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências e emergências; 

regulação do acesso às internações e aos leitos disponíveis e os recursos vinculados; 

os agendamentos de consultas, exames e procedimentos especializados; 

normatização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos de 

regulação assistenciais e o estabelecimento de referências entre unidades de 

diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e 

interestadual, segundo fluxos e referências intermunicipais e interestaduais 

previamente pactuados. 
 

 Ocorre que, para que se possibilite que o requerimento administrativo seja obrigatório, 

auxiliando tanto Estado no papel regulador do acesso à saúde quanto na triagem das 

demandas judicias, há necessidade de criação de uma estrutura administrativa especializada, 

que viabilize, de forma técnica, a análise prévia dos requerimentos, antecedendo ao conflito 

judicial, a exemplo do que ocorre na já mencionada Câmara de Conciliação da Saúde do 

Estado da Bahia, no Estado do Rio Grande do Norte e no Estado de Rondônia através do SUS 

mediado, e na Câmara de Resolução de Litígios da Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, apesar de tais estruturas já terem, inclusive, recebido prêmios de boas práticas, não 

estão presentes na maior parte dos Estados da Federação tampouco nos respectivos 

municípios. 

 Outrossim, para que se possa legitimar social e juridicamente a atuação do referido 

órgão, este deve ter condições de emitir o parecer denegatório ou conceder o direito pleiteado 

de forma imparcial e independente, além de analisar a demanda em tempo razoável, de forma 

que a demora na resposta não inviabilize o exercício da pretensão, especialmente no que diz 

respeito às demandas de saúde, considerando as peculiaridades que permeiam tal direito, eis 

que, muitas vezes, a demora nestes casos pode significar vida ou morte daquele que busca a 

prestação.  

 Assim sendo, não só a negativa da administração da concessão do direito buscado, 

mas também sua demora em responder o pleito, devem ser consideradas como fundamentos 
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hábeis à configuração do interesse processual apto a viabilizar o exercício da tutela 

jurisdicional. 

 De qualquer modo, conforme já demonstrado, a criação de órgãos técnicos 

multidisciplinares no âmbito dos Estados, com profissionais da área médica e jurídica, bem 

como a imposição de postulação prévia junto a esses órgãos, como forma de se configurar o 

conflito a ser levado ao Poder Judiciário, caso necessário, merecem uma maior atenção dos 

Poderes Executivo e Legislativo, diante da capacidade de auxiliar tanto em uma melhor 

gestão dos gastos públicos, primando, assim, pelo princípio da eficiência, quanto na 

diminuição dos processos que chegam até o Poder Judiciário. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Conforme demonstrado, muito se fala no aumento da busca pelo Poder Judiciário para 

implementação de direitos fundamentais, bem como que as demandas de saúde estão entre as 

principais causas de sobrecarga do referido Poder. Todavia, são comumente negligenciadas 

discussões que deveriam ser feitas previamente: a dos custos dos direitos sociais, dos 

complexos processos administrativos necessários para implementação das políticas públicas 

de saúde e das dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos. 

 Além disso, por ser um direito prestacional, os conflitos relacionados à saúde são 

normalmente compreendidos como uma obrigação do Estado, em especial por conta da 

previsão do art. 196 da CF/88, segundo o qual “a saúde é direitos de todos e dever do Estado”. 

Entretanto, mais do que uma demanda em face do Estado, muitas vezes as prestações de saúde 

têm repercussão mais ampla, atingindo não só o demandante, mas também outros cidadãos 

que se encontram na mesma situação ou até mesmo uma comunidade inteira. 

 Evidenciou-se como incontestável a importância, tanto no ordenamento jurídico 

interno quanto no âmbito internacional do direito à saúde, que, apesar de ser um direito 

prestacional, de segunda dimensão, sua concessão na maior medida possível se apresenta 

como um objetivo a ser cumprido pelo Estado. Verificou-se, também, a complexidade da 

elaboração das políticas públicas de saúde, das discussões acerca do orçamento público, em 

um cenário de recursos limitados, além do caráter técnico que envolve a saúde pública, que 

extrapola o conhecimento da àrea jurídica. 

 Por conta desses fatores, restou confirmada a tese da necessidade de uma maior 

contenção das decisões judiciais, através do estabelecimento de limites, para que se reconheça 
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como legítima a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, no atendimento do 

direito social à saúde. 

 De antemão, atestou-se que, em atenção ao princípio da isonomia, não pode a busca 

pelo Poder Judiciário funcionar como critério de discriminação daquele que receberá a 

prestação de saúde, devendo ser considerada a situação de outros cidadãos que, apesar de 

estarem na mesma condição, não buscaram a tutela jurisdicional e, sim, a via administrativa, 

para ter atendido seu direito à saúde.  

 Isso significa que, em razão do princípio da isonomia, não pode aquele que buscou a 

tutela jurisdicional, por conta desse fator, receber tratamento prioritário na rede pública de 

saúde em relação aos demais cidadãos que aguardam atendimento nas filas do SUS, por terem 

pleiteado administrativamente seus direitos, considerando os princípios da universalidade e da 

proibição da discriminação como princípios do SUS. 

 Desta forma, para uma adequada decisão judicial, não podem ser desconsideradas as 

questões relacionadas aos custos necessários à implementação dos direitos fundamentais 

sociais, com abordagem acerca das leis orçamentárias e da disponibilidade de recursos para 

atendimento da todalidade da população.  

A complexidade e a importância que integram as discussões e a aprovação do 

orçamento público e as políticas públicas de saúde merecem do julgador maior deferência, 

dando primazia ao controle prévio de todo o processo, não somente por parte do cidadão, 

como também das entidades representativas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

além da possibilidade do exercício do auto-controle pela própria administração pública, ou 

seja, o Poder Judiciário deve ser a útlima medida e não a primeira. 

 Verificou-se que a questão orçamentária relacionada à insuficiência de recursos para 

implementação de direitos fundamentais é comumente apresentada pelo Estado, à luz da 
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alegação de ‘reserva do possível’, para justificar lesões a direitos fundamentais. Tal 

argumento, apesar de ser válido e dever ser levado em consideração pelo julgador, deve ser 

devidamente comprovado no caso concreto e não pode atingir o chamado mínimo existencial, 

relacionado às condições mínimas necessárias à concessão de uma vida digna para o cidadão. 

 Uma tutela jurisdicional adequada é, assim, aquela que encontra o equilíbrio entre a 

deferência às decisões administrativas e a necessidade de proteção do mínimo existencial, e, 

com ele, do direito fundamental à saúde, o que somente pode ocorrer quando o julgador tem 

como foco a realização da macrojustiça, em detrimento seja dos interesses de mercado seja 

dos interesses individuais dos litigantes. 

 Trata-se da aplicação da chamada teoria das escolhas trágicas a serem feitas tanto pelo 

administrador público quanto pelo magistrado, ao decidirem questões relacionadas à 

concessão de direitos fundamentais, verificando-se que, diante da necessidade de realização 

de escolhas e do estabelecimento de prioridades, algum direito será necessariamente preterido 

em relação a outro, seja na implementação da política pública, seja no julgamento do caso 

concreto. 

 Apesar desse complexo processo de realização de escolhas em prol do interesse 

público e em atenção ao princípio da eficiência, verificou-se que, muitas vezes, direitos 

fundamentais que deveriam gozar de prioridade no orçamento e na execução das políticas 

públicas não recebem do administrador público a atenção requisitada pela população, sendo as 

demandas levadas ao Poder Judiciário.  

 Ocorre que, conforme anota Perlingeiro (2014b, p. 6), “[...] é tempo de iniciarmos 

reflexões a respeito, conforme nossa realidade, de modo que a Administração Pública 

aumente sua credibilidade e deixe de prosseguir aguardando comodamente uma manifestação 

para o reconhecimento de direitos”. Para que isso ocorra, além do autocontrole a ser realizado 
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pela Administração Pública, na gestão dos processos administrativos e na qualificação dos 

servidores em prol de um serviço público eficiente, outros instrumentos se apresentam como 

adequados tanto para apontar as falhas quanto para auxiliar nas possíveis soluções. 

 Assim, no intuito de proporcionar um melhor controle da Administração Pública e, 

com isso, uma melhor prestação dos serviços de saúde, foram analisados instrumentos que 

podem ser utilizados para controle das políticas públicas de saúde, abordando-se, como uma 

via a ser incentivada, uma maior participação popular na formulação, execução e controle dos 

programas sociais, desde o voto, através da eleição dos programas de governo apresentados 

por ocasião da campanha eleitoral, passando pelas audiências públicas, pelas Conferências e 

Conselhos Municipais de Saúde (art. 1º, § 1º e 2º, da Lei nº 8142/90), até o amicus curiae, na 

seara judicial. 

 Procurou-se demonstrar que há outros meios, pessoas e órgãos legitimados ao controle 

da eficiência das políticas públicas, sendo a atuação do Poder Judiciário, a princípio, a última 

medida a ser adotada, quando a via administrativa e o controle exercido pelos cidadãos não 

foi suficiente para garantir o cumprimento da obrigação estatal de proteção de direitos 

fundamentais. 

 Apesar de se atestar a possibilidade de utilização de demandas individuais, em atenção 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando determinada política pública ocasionar 

lesão a direito fundamental, concluiu-se que, no que diz respeito às demandas de saúde, em 

razão da necessidade de se proporcionar um olhar mais amplo à matéria, com foco na 

realização da macrojustiça, se apresentaram como mais adequados os instrumentos coletivos, 

que permitem uma maior padronização das decisões e a atenção ao princípio da segurança 

jurídica.  
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 Entre os instrumentos coletivos, destacou-se a ADI por omissão (Lei nº 9.868/99) e a 

ADPF (Lei nº 9.882/99), a Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), a Ação Popular (Lei nº 

4.717/65), a Ação de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e o Mandado de 

Segurança Coletivo (Lei nº 12.016/2009). 

 Além da participação popular, da possibilidade de se demandar o poder público 

individualmente e de se utilizar de mecanismos coletivos, apurou-se a eficácia de outros 

instrumentos de controle - ações integradas entre os poderes - que, de forma técnica, 

funcionam como um filtro à judicialização, sendo citados como exemplos o “SUS mediado”, 

realizado inicialmente pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e, posteriormente, 

implementado no Estado de Rondônia, a Câmara de Conciliação da Saúde da Bahia e a 

Câmara de Resolução de Litígios da Saúde do Rio de Janeiro. 

 Apesar da eficiência dos exemplos acima mencionados, constatou-se que eles não vêm 

sendo replicados nos outros Estados da federação. Na verdade, sequer foram ampliados para 

os municípios que compõem os Estados em que foram criados. No Estado da Bahia, por 

exemplo, a Câmara de Conciliação da Saúde funciona tão somente no município de Salvador, 

capital daquele Estado.  

 Pois bem, todo o complexo processo de discussão, votação, aprovação dos programas 

sociais, inclusão nas leis orçamentárias e estudos técnicos para a implementação das políticas 

públicas de saúde foram feitas, mas, ainda assim, as demandas chegam ao Poder Judiciário e 

este não pode se abster de se manifestar. Ocorre que, para que sua intervenção nas políticas 

públicas de saúde se apresente como legítima, como dito, precisa observar determinados 

limites de ordem política, orçamentária, técnica e processual. 

 Concluiu-se, assim, que há uma necessidade empírica de maior contenção das decisões 

judiciais, seja por determinação legal, em atenção ao Decreto Lei nº 4657/42 (Lei de 
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Introdução às Normas do Direito Brasileiro); ou para garantir a autonomia do direito em face 

da noção subjetiva de certo e errado do julgador; seja por conta da deferência que deve ser 

dada às decisões políticas, em atenção ao princípio da separação dos poderes ou funções 

estatais; ou em razão da necessidade de uma melhor análise da implicação das decisões no 

orçamento público, devendo este ser ponto de consideração ao se julgar questões relacionadas 

ao direito fundamental à saúde; ou, ainda, levando-se em consideração a falta de expertise 

técnica do julgador diante da análise de demandas de saúde, nas quais há um processo técnico 

de estudo, planejamento, execução e acompanhamento que extrapolam critérios jurídicos. 

Portanto, todos esses fatores são apontados como limites à intervenção judicial em políticas 

públicas de saúde. 

 Além disso, observou-se a necessidade de se comprovar o interesse processual para se 

buscar a tutela jurisdicional, por meio da negativa ou inércia da administração pública diante 

de requerimento formulado pela parte interessada, para que, com isso, reste configurado o 

conflito apto a ser resolvido pelo Poder Judiciário. Assim se evitaria que as partes venham a 

buscar diretamente o Judiciário para atender seus interesses relacionados às demandas de 

saúde pública, sem que a administração pública tome conhecimento prévio da prestação 

requerida, se evitando, também, uma maior desorganização da triagem das prioridades de 

atendimento, de acordo com os protocolos médicos e a subversão da organização dos 

programas de governo. 

 Não se quer, com isso, restringir o acesso ao Poder Judiciário, até mesmo porque a 

inafastabilidade da jurisdição constitui princípio constitucional. Na verdade, diante de toda a 

discussão feita ao longo deste estudo, percebe-se que assiste razão a Perlingeiro (2014b, p. 5) 

quando menciona que “por mais óbvio que seja, não se combate a judicialização restringindo 
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o acesso à proteção jurisdicional de direitos individuais. É sua origem, no Executivo, que deve 

ser enfrentada”.  

 Uma melhor qualificação da administração pública, com ampliação dos exemplos já 

mencionados de ações integradas entre os Poderes, com utilização do requerimento 

administrativo prévio à demanda judicial, direcionado a estes entes, que conduzirão de forma 

técnica o procedimento administrativo, diante de sua formação multidisciplinar (profissionais 

das áreas da saúde pública e do direito), se apresenta como um primeiro passo na direção da 

solução dos problemas ocasionados pelo desenfreado aumento das demandas judiciais de 

saúde. 

 Dessa forma, impõe-se uma maior contenção das decisões judiciais em sede de 

políticas públicas de saúde. Contudo, para que isso ocorra, há necessidade de uma maior 

qualificação da Administração Pública, motivo pelo qual concluiu-se pela necessidade de 

ampliação dos exemplos já mencionados de órgãos multidisciplinares para que estes, de forma 

técnica, façam uma triagem das demandas sociais de saúde, permitindo que, caso necessária a 

decisão judicial, esta possa considerar todos os fundamentos técnicos analisados pelo órgão. 

 Por conta da importância, foram anexados ao presente estudo o Termo de Cooperação 

Técnica nº 003/2012 (Anexo A) e o Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015/DPE-RO 

(Anexo B), celebrados, respetivamente, nos estados do Rio Grande do Norte e Rondônia, 

como exemplos a serem seguidos e replicados nos demais estados da federação, como forma 

de fundamentar o interesse processual e qualificar a demanda judicial com um maior caráter 

técnico, conforme dito anteriormente. 

 Por fim, sugere-se um olhar atento dos Poderes Legislativo e Executivo para os pontos 

acima mencionados, indicando-se, além da criação e/ou ambliação e qualificação dos 

referidos órgãos, a instituição do requerimento administrativo prévio como obrigatório para se 
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buscar judicialmente prestações de saúde, nos moldes já utilizados para se postular benefícios 

previdenciários, resguardadas as peculiaridades de urgência das questões relacionadas à 

saúde. 
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