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RESUMO 

 

A presente dissertação deve-se à preocupação com a crescente judicialização da saúde e 

consequentes determinações judiciais para que os municípios brasileiros custeiem, de 

forma indiscriminada, qualquer pleito individual, sob a argumentação de 

responsabilidade solidária por parte dos entes federativos, ou seja, não há uma reflexão 

mais profunda acerca da estruturação do sistema quanto aos aspectos sanitários, tendo 

os municípios que custear procedimentos de alta complexidade, os quais são 

caracterizados por altos custos, mesmo não sendo esta a sua atribuição direta, 

considerando-se a formatação do Sistema único de Saúde. Nesse sentido, propõe-se 

avaliar a construção da resposta judicial correta acerca dos pleitos individuais de saúde 

face dos municípios, quando se discutir assistências de alta complexidade. Será tratada e 

analisada, portanto, toda a conjuntura da discussão que envolve o tema perpassando por 

uma contextualização moral-prática, bem como o que diz os princípios, as regras 

jurídicas, a doutrina e a jurisprudência, pretendendo-se, assim, contribuir de algum 

modo, para que sejam conferidas respostas constitucionalmente adequadas. 

 

Palavras-chaves: Judicialização, saúde, municípios, alta complexidade, resposta correta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work is due to concern over the increasing legalization of health and subsequent 

court orders to ensure that Brazilian municipalities pay any individual claim under the 

argument of joint liability by the federal agencies, in other words, there is no a deeper 

reflection about the system structure and health aspects and the municipalities that pay 

for highly complex procedures which are characterized by high costs even if this is not 

your direct assignment, considering the national health service (SUS) structure. In this 

sense, it is proposed to evaluate the construction of correct judicial response about 

individual health claims against municipalities when discussing assists highly complex. 

The whole environment of discussion involving the issue shall be processed and 

analyzed using a moral and practical context and the legal rules, doctrine and 

jurisprudence and contributing in some way to constitutionally adequate responses. 

 

Keywords : Legalization , health, municipalities, high complexity, correct answer 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito somente existe dentro de uma contextualização humanista, devendo 

portanto, o poder e suas relações serem refletidos com o foco no bem-estar das pessoas. 

Nesse sentido é que exsurge as grandes discussões acerca da efetividade dos direitos 

constitucionais, destacando-se, nesta oportunidade, o direito à saúde, o qual tem sido 

levado, intensamente, para os tribunais. 

A denominada judicialização da saúde consiste, justamente, em trazer discussões 

junto ao Estado-Juiz acerca da efetividade do direito à saúde constitucionalmente 

previsto, o que tem levado diversos juristas a debaterem o tema, em especial sobre o 

espectro da resposta judicial correta acerca da matéria. 

Independentemente de ser a única ou apenas uma resposta correta, o fato é que 

muito se tem debruçado acerca da análise da sistemática atinente à resposta judicial, 

tendo em vista o polo de tensão identificado entre os poderes, com a canalização das 

resoluções dos problemas sociais para o Poder Judiciário, o qual adquiriu o status de 

protagonista. 

Qual o motivo desse protagonismo? 

Acredita-se que, dentre outros aspectos, o não acompanhamento do Brasil no 

que pertine aos legados da modernidade ocasionou uma crise político-jurídica com o 

direcionamento dos clamores para o Poder Judiciário referente às promessas não 

cumpridas da modernidade, ante um comportamento liberal-individualista do direito.  

Está-se diante, portanto, de um cenário em que cada vez mais os indivíduos 

recorrem ao Poder judiciário para que o estado venha a conferir-lhe assistência negada 

no âmbito administrativo. Vários são as pretensões apresentadas, como por exemplo, 

concessão de medicamentos e procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais.  

O volume tem sido tão significativo que tem afetado sobremaneira a formatação 

da programação orçamentária e financeira dos entes federativos. Muitas são as 

discussões, que giram em derredor desta realidade, tal como a possibilidade do Poder 

Judiciário decidir sobre matérias afetas a políticas públicas. No entanto, o presente 

trabalho está delimitado à análise, de forma específica, dos municípios quando são 

demandados em pleitos de alta complexidade. Deveras, busca-se discutir os limites da 

responsabilidade dos municípios não em todos os pleitos envolvendo saúde, mas tão 
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somente, relacionados àqueles caracterizados como de alta complexidade, que estão 

relacionados a assistências de altos custos e tecnologias. 

Observe-se que, a delimitação efetivada está relacionada ao contexto dos 

municípios nesta discussão. Ou seja, os municípios apresentam-se numa situação de 

hipossuficiência perante a União e o Estado, mas tem sido, sistematicamente, 

condenado a prestar procedimentos cirúrgicos e medicamentos muitas vezes sozinho 

(sem a colaboração dos outros entes), sendo os pleitos individuais caracterizados como 

altamente custosos e que envolve altas tecnologias. Frise-se, desde já, que não está a 

defender a ausência de responsabilidade dos municípios, mas sim o estabelecimento de 

limites em suas condenações. 

A discussão acerca dos limites das responsabilidades dos municípios tem como 

sistemática a própria identificação de uma resposta correta para a avaliação. E seguindo 

a visão de Lenio Streck de que a resposta correta é, também, um direito fundamental, 

então, está-se diante de dois direitos fundamentais, que devem ser compatibilizados, 

quais sejam, o direito à saúde e o da resposta correta, sendo ambos delimitados à 

responsabilização dos municípios em pleitos de alta complexidade. 

Na busca de se alcançar a resposta correta, elegeu-se como marco teórico a 

Teoria da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva de Wálber Araújo Carneiro, tendo em 

vista que a proposição da referida teoria dimensiona os aspectos e disposição do que 

deve ser levado em conta para se chegar a uma resposta correta. Ou seja, a teoria aborda 

uma identificação inicial do problema (caso concreto) e em seguida dispõe como deve 

ser tratado o tema, propondo-se uma circularidade interessante entre o problema e o 

sistema, trazendo o aspecto da moral-prática para a discussão e sedimentando a 

estruturação dos consensos e dissensos sobre o tema. 

A citada Teoria apresenta, então, a necessidade de: I) Abertura compreensiva no 

jogo dialógico contratextual, II) Diálogo com o sistema, III) Diálogo com a doutrina e 

IV) Diálogo com a jurisprudência. Com este dimensionamento, estruturou-se os 

capítulos deste trabalho, sendo que o primeiro capítulo trata acerca do primado 

metodológico do problema. O Segundo capítulo abordará, justamente, em que consiste a 

Teoria da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva. O terceiro, trata acerca do horizonte 

moral-prático da discussão e sua estruturação principiológica. O quarto, o nível das 

regras jurídicas e o quinto capítulo aborda o entendimento da doutrina e jurisprudência 

acerca do que foi discutido. 
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A abordagem do primeiro capítulo, em que se discute o primado metodológico 

do problema, dá-se em virtude da identificação de que as decisões judiciais, que 

condenam os municípios não enfrentam o problema em si, limitando-se a elaboração de 

raciocínios vinculados aos aspectos lógico-dedutivos e que não atendem as 

complexidades e dramas humanos. 

Assim, no primeiro capítulo são identificadas algumas teorias e entendimentos 

vinculados ao direito fundamental à saúde, oportunidade em que se apresentará algumas 

visões, que desprezam a importância do problema como elemento primordial para o 

enfrentamento da matéria. Igualmente são abordadas teorias, que terminam por destacar 

o problema. No entanto, mesmo essas teorias, que consideram a importância do 

problema terminam por considerar estanque problema e sistema como se somente fosse 

possível resolver o problema dentro de uma perspectiva tópica, com o foco total no 

problema do caso concreto, renegando a realidade de que a resposta deve ser dada pelo 

sistema.  

Elucida-se, então, que a elaboração da resposta correta relacionado aos pleitos 

individuais perante os municípios pode ser produto de uma inter-comunicação entre o 

problema e o sistema. Para tanto, identifica-se um problema-padrão dos municípios e o 

caso concreto é que dará o ponto de partida para a empreitada reflexiva, passando as 

análises pelo sistema, daí por que, identificou-se como marco teórico a hermenêutica 

jurídica heterorreflexiva, entendendo-se que, com o seu manuseio, chegar-se-á à 

pretensa resposta correta. 

Nesse sentido, passa-se ao segundo capítulo com a abordagem da teoria 

consistente no marco teórico eleito, haja vista tratar-se de uma teoria ainda não 

significativamente difundida e, portanto, merecedora de tratamento específico para que 

a continuidade do desenvolvimento do trabalho possa ser entendido.   

O terceiro capítulo, conforme referenciado, trata do horizonte moral-prático e a 

estruturação feita pelos princípios. Este é um dos aspectos da Teoria da Hermenêutica 

Jurídica Heterorreflexiva, em que após a restrição da discussão com o caso concreto, 

conferindo papel de destaque ao problema, amplia-se em seguida, a discussão para que 

seja conferida a maior carga de sentidos, que se deva proporcionar acerca da discussão. 

Esse é o momento em que se discute vários aspectos afetos à moral. Logo após, deve-se 

atentar à discussão e realizar a filtragem de tudo que for ―escutado‖ pelos princípios, 

sendo que estes realizam a devida estruturação. Nesse momento, os princípios eleitos e 
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afetos à discussão da matéria foram o da dignidade da pessoa humana, princípios 

orçamentários-financeiros-fiscais (equilíbrio, legalidade, prudência fiscal), o princípio 

federativo, além dos princípios do SUS (equidade, universalidade, 

regionalização/hierarquização e descentralização) 

O quarto capítulo trata do próximo nível abordado pela teoria, qual seja, o das 

regras jurídicas. Aqui foram apresentadas regras constitucionais afetas a federalismo, 

autonomia dos entes federativos, competência dos municípios e separação dos poderes. 

Tratou-se, ainda, de regras jurídicas infraconstitucionais à formatação do SUS, após 

contextualização histórica, bem como apresentação da estrutura legal da organização 

orçamentário-financeiro dos municípios. Ou seja, quando do tratamento das regras 

jurídicas estabelecidas, buscou-se identificar elementos que estão diretamente ligados à 

identificação da responsabilidade dos municípios quando se trata de pleitos de alta 

complexidade, realizando-se uma identificação reflexiva com os princípios convocados 

para estruturar a discussão. Afinal, apresentou-se como a Constituição Federal 

disciplinou a relação e obrigações dos entes federativos, discutiu-se a sistematização do 

SUS com suas leis e portarias, bem como a realidade da constituição orçamentária-

financeira dos municípios em matéria de saúde pública. 

Em seguida, o quinto capítulo trata, justamente, de discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca da matéria. No que pertine à visão da doutrina delimitou-se a 

discussão a um aspecto relevante e que tem sido um pano de fundo da discussão da 

responsabilização, qual seja o custo dos direitos. Assim, ao apresentar em que consiste a 

teoria do custo dos direitos, analisou-se o que tem se entendido acerca da reserva do 

possível e do mínimo existencial e a relação entre ambos. Quando da análise da 

jurisprudência a discussão foi delimitada com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal após a audiência Pública realizada no ano de 2009, efetivada com o fim 

específico, de discutir a judicialização da saúde. 

Assim, após percorrer todas as ―fases‖ da Hermenêutica Jurídica 

Heterorreflexiva colocando o problema no local de destaque e em seguida realizando a 

circularidade com o sistema, ouvindo-se a moral-prática, os princípios, as regras 

jurídicas, a doutrina e a jurisprudência, apresentou-se a respectiva conclusão do que se 

entende como resposta correta quanto aos pleitos individuais de medicamentos e 

procedimentos de saúde caracterizados como de alta complexidade realizados em face 

dos municípios. 
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2 O PROBLEMA E A SUA IMPORTÂNCIA NA ELABORAÇÃO DE 

RESPOSTAS JUDICIAIS CORRETAS  

 

Muito se tem debatido acerca de se identificar cientificamente condições de 

possibilidades, dentro do pensamento jurídico, para o enfrentamento de problemas 

levando em consideração uma sociedade complexa. Vários são os dramas humanos que 

não mais se consegue resolver com as soluções lógico-dedutivas do sistema, clamando-

se, assim, por racionalidades, que além dos sistemas enxerguem o problema de forma 

específica, ante as nuances que a complexidade das relações proporciona na realidade 

de determinado problema. Com isso, destaque-se que neste capítulo será visualizada a 

importância do problema no desenvolvimento da racionalidade jurídica, considerando, 

de forma concomitante, o problema e o sistema.  

Registre-se, desde já, que este trabalho não tem a pretensão de abordar reflexão 

minuciosa ou mesmo formular proposta de teoria da decisão e teoria da constituição, 

mas, tão somente, trazer para a discussão a necessidade de se levar em consideração o 

problema ao se buscar uma resposta judicial correta acerca dos pleitos individuais para 

fornecimento de medicamentos e procedimentos cirúrgicos em face dos municípios, de 

forma indiscriminada e sem considerar as suas especificidades e, consequentemente, o 

limite de suas responsabilidades.  

Falar em potencialização do problema para se identificar a resposta correta 

frente aos pleitos individuais aduzindo direito fundamental à saúde em face dos 

municípios implica em analisar uma perspectiva tópica concretizadora. Entretanto, 

desde já, alerte-se que o fato de se identificar e trabalhar um problema específico não 

implica que se deixe de estabelecer bases para servir na resolução de novos problemas, 

sendo esta, inclusive a advertência de Wálber Araújo Carneiro 
1
 ao afirmar que serão 

traçados parâmetros significativos para a comparação da diferença. Lenio Streck
2
, 

também, aposta na análise da concretude, mas consigna que o direito não é parte 

integrante do caso concreto e que não basta dizer que ―cada caso é um caso‖, eis que 

hermenêutica não é filologia. Destaque-se, ainda, que Paulo Bonavides
3
 deixa claro que 

a tópica juntamente com uma hermenêutica específica é que será o caminho 

                                                 
1
 Idem. Ibidem, p. 252. 

2
 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 278. 
3
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 495.  
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metodológico adequado para solucionar as dificuldades da Constituição nos seus 

fundamentos. Outrossim, Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo
4
 

afirmam que: 

 

O caráter aberto, e, de certa forma, programático, dos artigos 6º e 196 

da CF, se permite a abertura e permanente atualização do conteúdo e, 

portanto, da tutela oferecida pelas normas constitucionais e legais, também 

gera conflitos nesse processo de integração prática e tópica, especialmente no 

que concerne à definição concreta do objeto que estaria albergado pela 

proteção ou pelo dever de prestação jusfundamental. 

 

Assim, considerar o problema como algo importante na busca da resposta 

judicial correta, configura-se indeclinável perpassar pela análise da denominada tópica, 

desde Aristóteles até a visão atual de como a tópica pode ser utilizada para fazer a 

inserção do problema frente ao sistema, dentro de um contexto de abertura e fechamento 

desse sistema. Assim, iniciando pela análise da tópica aristotélica, tem-se que para 

Aristóteles
5
:  

 
Problemas universais são, por exemplo: ‗todo prazer é bom‘ e 

‗nenhum prazer é bom‘; e problemas particulares: ‗alguns prazeres são bons‘ 

e ‗alguns prazeres não são bons‘. Os métodos para estabelecer e lançar por 

terra universalmente uma opinião são comuns a ambas as espécies de 

problemas; pois, quando demonstramos que um predicado se aplica a todos 

os casos de um sujeito, também demonstramos que ele se aplica a alguns 

casos. 

 

Observe-se que Aristóteles fala em opinião, tendo-as vinculado com sua 

aceitabilidade, desenvolvendo seu raciocínio dentro de um contexto dialético em que 

premissas são fixadas no particular, auxiliando na compreensão do problema 

considerado universal e uma vez demonstrado uma aplicabilidade num contexto 

universal, por certo, poderá ser aplicados quando estiver diante de problemas 

particulares.  

Não se tratará aqui do que efetivamente sejam os topos, se vinculados a núcleos 

lógicos, estratégicos, aspectos prováveis, enfim a profundidade da teoria de Aristóteles, 

mas tão somente, que nele se enxerga a perspectiva e importância do problema quando 

                                                 
4
 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Algumas considerações sobre o direito 

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

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo /O_direito_a 

_saude_nos_20_anos_da_CF_coletanea_TAnia_10_04_09.pdf>, acesso em 18 out. 2013.  
5
 ARISTÓTELES. Tópicos dos argumentos sofísticos. São Paulo: Ed. Abril, 1978, p. 25. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/O_direito_a_saude_nos_20_anos_da_CF_coletanea_TAnia_10_04_09.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/O_direito_a_saude_nos_20_anos_da_CF_coletanea_TAnia_10_04_09.pdf
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se vai à busca de uma solução. A solidificação das opiniões, o aspecto dialético e o 

desvelamento do sentido tem como foco o problema discutido. 

Prosseguindo na análise da tópica para além da construção de Aristóteles, com 

vistas a verificar a sua contribuição e a sua possível retomada no contexto da realidade 

complexa dos dias hodiernos, analisando a sua interação com o sistema, deve-se 

considerar a visão de Descartes, o qual terminou, de certa forma, a suplantar a tópica de 

Aristóteles, tendo revolucionado o pensamento filosófico ao colocar a dúvida como 

ponto de partida para se alcançar a verdade, além de enaltecer a importância do método, 

ou seja, passa-se a valorizar não a concretude da tópica, mas sim exsurge a valorização 

de uma visão abstrata, eis que na critica de Vico
6
 a teoria de Descartes orienta-se, de 

forma exclusiva, por um conhecimento matemático, quando existem certezas humanas 

fundamentais que não podem ser logicamente demonstradas. 

Veio, em seguida, a retomada e releitura da tópica por Viehweg
7
 para o qual 

problema significa está-se vinculado a discussões, que admite mais de uma resposta, 

sendo necessário um entendimento preliminar, destacando-se um aspecto da questão, 

que será objeto da resposta como solução. Viehweg
8
 afirma que a ―ênfase no sistema 

opera uma seleção de problemas‖, enquanto que o ―acento no problema busca um 

sistema que sirva de ajuda para encontrar a solução‖, ou em outras palavras, a ênfase no 

problema opera uma seleção de sistemas, sem que se demonstre a sua compatibilidade a 

partir de um sistema. 

Discute-se se está presente em Viehweg uma proposta de superação da 

racionalidade lógico-dedutiva, bem como a análise do caso particular isoladamente, 

podendo-se existir uma compatibilização entre a racionalidade tópica e a sistêmica, 

dentro de um contexto de abertura de sistema. Trata-se de uma questão delicada e não é 

a proposição deste trabalho analisar a profundidade da teoria de Viehweg, mas sim 

enaltecer a importância do problema para a elaboração das respostas judiciais corretas, 

tendo Manuel Atienza
9
 afirmado que ―o mérito fundamental de Viehweg não é ter 

contruído uma teoria, e sim ter descoberto um campo para a sua investigação‖. 

Mas em que consistem essas respostas judiciais corretas? 

                                                 
6
 VICO, Giambattista. Princípios de (uma) ciência nova: acerca da natureza comum das nações. 3. 

ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. XI. 
7
 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Brasília: Ministério da Justiça co-edição com a 

EdUnb, 1979, p. 34-35. 
8
 Idem. Ibidem. 

9
 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: Teorias da Argumentação Jurídica. Tradução de Maria 

Cristina Guimarães Cupertino. 2ª ed.Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p.54. 
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A resposta correta pressupõe, portanto, a realização da melhor interpretação 

acerca do direito fundamental à saúde considerando o problema em discussão e não de 

forma abstrata com raciocínios lógicos-dedutivos, eis que ―toda interpretação é um ato 

produtivo; sabemos que o intérprete atribui sentido a um texto e não reproduz sentidos 

nele existentes‖.
10

 É bem verdade que, além disso, deve ter como foco o altiplano 

constitucional, sendo que ―o dirigismo estipulado pela Constituição é pedra de toque de 

toda interpretação e aplicação, irradiando, como não poderia deixar de ser, por todo 

sistema jurídico‖
11

. Observe-se, então, que o problema deve ter a sua importância, mas 

que o ―sistema" não pode ser abandonado, pelo contrário, deve ser confrontado, já que a 

resposta sairá do sistema quando o problema dialogar com este, consoante será visto no 

decorrer deste trabalho. 

Um dos autores da contemporaneidade de relevo ímpar na discussão dos novos 

paradigmas da interpretação e aplicação do direito é Ronald Dworkin, o qual constrói 

uma argumentação, a qual culmina numa assertiva de que nos casos submetidos ao 

judiciário existe somente uma única resposta correta para a solução da contenda. Assim, 

deve-se situar o direito junto à moral, a política, o enfrentamento do caso concreto, 

mormente aqueles denominados de difíceis, por inexistir regra específica para a 

aplicação de forma mecânica. 

Nesse sentido, não há como deixar de tratar, mesmo que de forma superficial, 

acerca da visão de Hart e Dworkin, os quais apresentam posicionamentos distintos ao 

refletir sobre as nuances da interpretação e aplicação do direito. Afinal, a discussão ao 

fim e ao cabo reflete na visão proposta neste capítulo de como deve ser considerado o 

problema em si para a aplicação do direito. 

Na formatação de sua teoria da decisão Hart exalta a discricionariedade judicial 

na solução dos casos difíceis trazendo o que determinou de textura aberta do direito, 

deixando para os tribunais o sopesamento dos interesses conflitantes no caso concreto. 

Na sua compreensão do sistema jurídico, Hart apresentava uma estruturação com regras, 

as quais denominaram de primárias e outras, de secundárias, esta as de reconhecimento, 

mas que a conjunção de ambas não atendiam a compreensão do direito em determinados 

casos. Ou seja, no momento de se interpretar e aplicar o direito em determinadas 

                                                 
10

 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 40. 
11

 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e vida da constituição dirigente. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2010, p. 06.  
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situações, a imprecisão linguística não permitia a visualização clara da aplicabilidade da 

regra, pelo que levou Hart a entender que nessas situações deveria os tribunais e seus 

funcionários valorar o peso dos interesses conflitantes. 

Registre-se que Hart na idealização de sua teoria da decisão deixou de 

estabelecer parâmetros para a avaliação dos julgadores quando fossem decidir as 

situações complexas identificadas como casos difíceis, fato que levou a identificar 

significativas criticas, ante a notória subjetividade conferida ao julgador. Por óbvio a 

construção da teoria de Hart não se resume ao aspecto identificado, mas para a 

proposição realizada neste trabalho, o que se pretende destacar é a magnitude da 

denominada discricionariedade judicial trazida pelo autor no enfrentamento das 

situações em que não se tem uma regra expressamente pré-definida. 

Observe-se, então, em Hart a ausência de se colocar o problema como o foco 

para a resolução da discussão. As regras, o sistema tem prevalência e as dificuldades do 

problema em si no caso concreto seriam solucionadas pelos juízes, situação que 

sobremaneira potencializa a discricionariedade judicial e afasta a segurança de se 

conferir uma resposta correta. 

Um dos críticos mais contundentes da formatação da Teoria de Hart foi o 

jurisfilósofo americano Ronad Dworkin, o qual entendeu como inadequada a Teoria de 

Hart, que proporciona aos juízes legislar novos direitos e aplicá-los retroativamente ao 

preconizar a discricionariedade judicial ampla em que foi apresentada. Ao escrever um 

capítulo denominado de casos difíceis em seu livro Levando os Direitos a Sério, 

Dworkin
12

, já no segundo parágrafo adverte: 

 

Em minha argumentação, afirmarei que, mesmo quando nenhuma 

regra regula o caso, uma das partes pode, ainda assim, ter o direito de ganhar 

a causa. O juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de 

descobrir quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos 

retroativamente. Já devo adiantar, porém, que essa teoria não pressupõe a 

existência de nenhum procedimento mecânico para demonstrar quais são os 

direitos das partes nos casos difíceis. Ao contrário, o argumento pressupõe 

que os juristas e juízes sensatos irão divergir frequentemente sobre os direitos 

jurídicos, assim como os cidadãos e os homens de Estado divergem obre os 

direitos políticos. Este capítulo descreve as questões que juízes e juristas têm 

que enfrentar, sem garantir que todos eles dêem a mesma resposta a essas 

questões. 

 

                                                 
12

 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously (―Levando os Direitos a sério.‖ Trad. Nelson Boeira). 

3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 126.  
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Perceba-se que Dworkin entende que a resposta está dentro da sistemática do 

direito e não na cabeça do juiz que constituiria um novo direito para aplicar 

retroativamente. 

Em sede de discricionariedade Dworkin
13

 apresenta uma diferenciação 

interessante tratando de dois sentidos: fraco e forte da seguinte forma: 

 

Algumas vezes empregamos ―poder discricionário‖ em sentido fraco, 

apenas para dizer que, por alguma razão, os padrões que uma autoridade 

pública deve aplicar não podem ser aplicados mecanicamente, mas exigem o 

uso da capacidade de julgar. (...) 

Às vezes usamos a expressão em um segundo sentido fraco, apenas 

para dizer que algum funcionário público tem a autoridade para tomar uma 

decisão em última instância e que esta não pode ser revista e cancelada por 

nenhum outro funcionário. (...) 

Chamo esses dois sentidos de fracos para diferenciá-los de um sentido 

mais forte. Às vezes usamos ―poder discricionário‖ não apenas para dizer que 

um funcionário público deve usar seu discernimento na aplicação dos padrões 

que foram estabelecidos para ele pela autoridade ou para afirmar que 

ninguém irá rever aquele exercício de juízo, mas para dizer que, em certos 

assuntos, ele não está limitado pelos padrões da autoridade em questão. 

 

Dentro dessa ideia de diferenciação de sentidos, bem como do fato de que a 

discricionariedade judicial aqui examinada e considerada por Hart está adstrita ao 

sentido forte exposto por Dworkin é interessante destacar a observação de Lenio 

Streck
14

: 

É nesse sentido forte da discricionariedade que Dworkin assenta sua 

crítica ao positivismo hartiano quando este afirma ter o juiz poder 

discricionário toda vez que uma regra clara e preestabelecida não esteja 

disponível. Ou seja, e aqui citamos expressamente Dworkin, ―os padrões 

jurídicos que não são regras e são citados pelos juízes não impõe obrigações 

a estes‖. Na esteira de Hart, Dworkin afirma ainda: ―quando o poder 

discricionário do juiz está em jogo, não podemos mais dizer que ele está 

vinculado a padrões, mas devemos, em vez disso, falar sobre os padrões que 

ele ‗tipicamente‘ emprega‖. Em sua critica ao poder discricionário, Dworkin 

afirma que, nesses casos, os ―padrões que os juízes tipicamente empregam‖ 

são, na verdade, princípios que os guiam em suas decisões e que os obrigam 

no momento de determinar qual das partes possui direitos. Por isso, a todo 

tempo a colocação do problema da discricionariedade judicial leva-nos, 

necessariamente, até Ronald Dworkin e seu célebre debate com o positivismo 

de Herbert Hart (assim como o de Kelsen, cujo voluntarismo carrega em suas 

entranhas a discricionariedade judicial no sentido forte). 

 

Verifica-se, assim, que Lenio Streck passa a ideia de que a análise acerca da 

abordagem da discricionariedade judicial é que vai nortear a construção de uma teoria 

                                                 
13

 Idem. Ibidem, p. 51. 
14

 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4a 

edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 43. 
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da decisão em busca de uma resposta judicial correta dentro da sistematização do 

direito. Dworkin, então, lança a base de que a discricionariedade de sentido forte não 

indica licenciosidade despida de qualquer crítica. Vê-se que os princípios apresentam 

significância ímpar e que a sua utilização é que deverá direcionar a solução dos casos 

difíceis, na visão de Dworkin, tendo aduzido:  

 

Chamo de princípio a um padrão que deve ser observado não porque 

ele avançará ou assegurará um estado econômico, político ou social 

altamente desejável, mas porque ele é uma exigência de justiça ou equidade 

(fairness) ou de alguma outra dimensão da moralidade‖
15

.  

 

Refletindo sobre a função dos princípios nos casos difíceis Dworkin
16

 afirma: 

 

Em casos como esses, princípios desempenham uma parte essencial 

nos argumentos acerca de direitos e obrigações jurídicas particulares. Depois 

de decidido, podemos dizer que o caso é uma regra particular (e.g., a regra de 

que aquele que assassina não está capacitado a ser herdeiro da vítima). A 

regra, todavia, não existe antes que o caso tenha sido decidido. As cortes 

citam os princípios como justificação para adotar e aplicar uma nova regra. 

 

Observe-se que já em Dworkin o problema é levado em consideração, tendo 

trazido para a reflexão a questão dos princípios na aplicabilidade do caso particular. 

Ainda fazendo menção aos princípios e a sua reflexão na contribuição da 

valorização do problema, do sistema ou a possibilidade de complementariedade, 

registre-se que outro jurista que apresentou sua contribuição acerca da aplicabilidade 

dos princípios para a busca de uma resposta judicial correta foi o Robert Alexy, tendo 

desenvolvido uma teoria da argumentação jurídica apresentando um modelo composto 

por princípios regras e argumentos. A bem da verdade, Alexy parte da reflexão de 

Dworkin acerca de regras e princípios e procura sofisticá-la.
17

 No entanto, a construção 

de Alexy por mais que seja sofisticada não permite que alcance o objetivo por ele 

traçado, eis que ao fim e ao cabo sua construção teórica dá margem à discricionariedade 

                                                 
15

 DWORKIN, R. M. É o direito um sistema de regras? Estudos Jurídicos. São Leopoldo, RS , v.34, 

n.92, p. 119-158 , set./dez. 2001. 127/128. 
16

 Idem. Ibidem, p. 136. 
17

 CEZNE, Andrea Nárriman. A Teoria dos direitos fundamentais: uma análise comparativa das 

prespectivas de Ronald Dworkin e Robert Alexy. Revista de Direito Constitucional e Internacional. 

São Paulo: v.13, n.52, p.51-67, jul./set. 2005. 
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permitindo que um mesmo caso prático possa ser resolvido por decisões completamente 

diferentes.
18

 

Destaque-se que a discussão e identificação da resposta correta em direito é de 

significativa relevância que o prof. Lenio Streck
 19

 chega a colocar que o direito à 

resposta correta é um direito fundamental. Assim, a análise do tema proposto neste 

trabalho leva em conta dois direitos fundamentais, quais sejam, o direito à saúde e o da 

resposta correta. Logo, o cidadão tendo seu direito fundamental preservado a ter uma 

resposta judicial correta estar-se-á protegendo, também, os municípios que muitas vezes 

são responsabilizados quando o dever de prestar a saúde ao cidadão no caso concreto 

não lhe cabe. 

Assim, após considerar a importância do problema dentro de um enfoque da 

tópica, sobretudo, nos moldes apresentados por Viehweg, bem como a idealização da 

resposta judicial correta frente à discricionariedade, deve-se contextualizar a discussão 

na situação dos municípios ao serem condenados à prestar saúde. Nesse sentido, fica 

sublinhado que os tribunais pátrios, inclusive o Supremo Tribunal Federal, tem, 

sistematicamente, condenando os municípios a fornecer medicamentos e procedimentos 

cirúrgicos, devendo-se, assim, analisar quais os pressupostos que tais decisões trazem 

em sua fundamentação? Qual a visão de direito (teoria do direito), constituição (teoria 

da constituição), direitos fundamentais (teoria dos direitos fundamentais) que essas 

decisões pressupõem? São decisões problemáticas? Por quê? Estão analisando as 

especificidades dos casos concretos e com isso considerando a importância do 

problema? As decisões judiciais podem estar sendo marcadas pela pecha da 

discricionariedade? 

As decisões que tem condenado os municípios a prestarem saúde, de forma 

indiscriminada, ao analisarem pleitos individuais, partem do pressuposto de que dentro 

da formatação do Sistema Único de Saúde figura a responsabilidade solidária entre os 

entes federativos, podendo portanto, qualquer deles figurar no pólo passivo da ação e 

que a saúde é um direito fundamental do homem
20

.    

                                                 
18

 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 222. 
19

 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da 

construção do Direito. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 393 e ss. 
20

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE 

TRIBUNAL. 1. O fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
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Aqui se chama a atenção de que se precisa conferir importância ao problema 

para que seja buscada a correspondente resposta, pelo que não deve ser feita análises 

abstratas e de certa forma simplórias para se chegar à soluções que tem comprometido 

os municípios. Registre-se, de logo, que não se está a defender ausência de 

responsabilidade dos municípios relacionada à efetividade do direito constitucional à 

saúde, mas sim a necessidade de se considerar as suas especificidades e estabelecer 

determinados limites para a sua responsabilização.  

Dessa forma, não dá para pensar e discutir busca de resposta correta em direito 

para que os municípios venham a prestar saúde perante pleitos individuais sem 

mencionar alguns aspectos relacionados à própria constituição. Nesse sentido é que 

escrevendo sobre o tema Luís Roberto Barroso
21

 estabelece como premissas 

doutrinárias: I) a doutrina da efetividade, II) a doutrina dos princípios e III) o 

Constitucionalismo, democracia e papel do judiciário. Tal sistematização auxiliará na 

discussão acerca da fundamentação das decisões, que tem condenado os municípios a 

prestar saúde, sobretudo acerca da visão do direito, constituição e direitos fundamentais.  

Ressalte-se, desde já, que esse trabalho irá propor a busca da resposta correta em 

direito adotando a Teoria da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva
22

, pelo que os 

aspectos descritos no parágrafo anterior serão mais bem desenvolvidos em capítulos 

específicos. No entanto, registre-se, por ser relevante para a compreensão da 

importância que se deve dar ao problema, alguns aspectos vinculados ao ―sistema‖ e 

que são analisados, muitas vezes de forma abstrata sem se enxergar o problema. Um 

desses aspectos está adstrito, justamente, à aplicabilidade do direito fundamental à 

saúde, destacando-se que nem sempre se teve a ideia de que o texto constitucional tinha 

                                                                                                                                               
deveres do Estado e deve ser prestado de forma solidária entre os entes da federação. Precedentes: ARE 

772.150/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/10/2013, RE 716.777-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, DJ 16/5/2013, e ARE-AgR 744.223, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11/9/2013. 2. In casu, o 

acórdão originariamente recorrido assentou: ―ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE DA 

UNIÃO FEDERAL – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS DESPROVIDAS 

DE RECURSO O ACESSO A MEDICAMENTOS – PRECEDENTES DO STJ E DO STF.‖3. Agravo 

regimental DESPROVIDO. (Processo RE 773970 RJ, Relator: Ministro Min. LUIZ FUX, Data do 

Julgamento: 18/03/2014, Órgão Julgador: Primeira Turmado STF. ) 
21

 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial, p. 01. Disponível em: 

<http://api.ning.com/files/V*Fy*y53HuuYvVJGcfO8A21dzcT0Qz7SZc0CPm42bWDGE*gE*SHp*F32n

MI14Bb*lYYzlpmE8JCRhiFeotd6KNLGKSAi5gH7/VIANNABarros_Judicializacao_Saude.pdf>, 

acesso em 20 de out. 2013.  
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força normativa, o que pode ser observado com FerninandLassalle
23

, o qual traz a ideia 

de Constituição Real, na qual os fatores reais de poder é que exprimem a verdadeira 

Constituição, sendo que as escritas, além de não terem valor não duram, exceto se 

exprimirem os valores, que estejam em evidencia na realidade social. Vincula, portanto, 

a Constituição com questões eminentemente políticas e não jurídicas. Entretanto, 

fazendo um contraponto e que se constitui como referencia obrigatória quando se trata 

de força normativa da Constituição, tem-se Konrad Hesse
24

, que defende a preservação 

e fortalecimento da força normativa da constituição.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva
25

 desenvolveu uma tese acerca da eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais partindo da premissa de que toda norma 

constitucional possui eficácia, sendo que a eficácia de determinados comandos 

constitucionais necessitam de uma normação jurídica ordinária ou complementar 

executória para que produza os efeitos jurídicos pretendidos. Com isso, considerou a 

existência de normas constitucionais com tríplice características, discriminando-as em 

três categorias, quais sejam de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. 

Estas careciam de intervenção do legislativo para que o seu sentido fosse desvelado. 

Wálber Araújo Carneiro
26

 alerta que a solução hermenêutica perpassava por um 

interprete autêntico, que, no caso era o legislador, mas que a inércia deste e a não 

concretização dos princípios ou das normas programáticas potencializaram a concepção 

de mecanismos de interpretação para conferir a aplicação imediata das normas 

constitucionais, tendo-se apresentado como condição de possibilidade a denominada 

hermenêutica constitucional. No entanto, adverte que ―ao invés de ‗levar‘ o intérprete 

constitucional à resposta correta sobre a aplicação de uma norma constitucional no caso 

concreto, irá camuflar o arbítrio da decisão com um pseudo controle da criatividade do 

intérprete.‖
27

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho
28

 aduz que a ―livre interpretação serve 

para que os interpretes façam prevalecer seus valores, compromissos e posições 

ideológicas‖.  
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Observe-se, então, que dentro de um contexto de se buscar respostas judiciais 

corretas acerca das demandas envolvendo o direito à saúde, com o foco no problema e 

sua postura frente ao sistema, não há como deixar de analisar o aspecto da efetividade 

deste direito constitucional. Assim, ao verificar o direito fundamental à saúde previsto 

na constituição, percebe-se que muito embora exista inegável força normativa da 

constituição, o problema da efetividade das normas foi ao encontro de métodos, que 

chegassem à aplicação direta e imediata da norma constitucional, chegando-se à 

hermenêutica constitucional, a qual tem sido caracterizada pela união de métodos em 

um modelo aparadigmático para a constituição de sentidos
29

. No entanto, 

independentemente de se buscar a máxima efetividade da constituição, o fato é que 

―uma determinada concepção sobre a Constituição estabelecerá os limites de sentido e o 

sentido dos limites, mas não será suficiente para legitimar uma decisão concreta 

edificada a partir da Constituição‖
30

. Nesse momento entra um perspectiva 

hermenêutica filosófica, tendo Wálber Araújo Carneiro
31

 afirmado que: 

 

Assim, um olhar hermenêutico-filosófico para a chamada ―nova 

hermenêutica constitucional deve, para que ela se torne produtiva, 

desconstruir as pretensões metodológicas atualmente sustentadas. Há, por 

traz desses métodos e princípios, construções teóricas riquíssimas, mas que 

devem ser analisadas no seu contexto epistemológico e nos limites de sua 

concepção teórica originária, caso contrário estaremos utilizando-as de modo 

alegórico, sempre na tentativa, inconsciente ou não, de justificar um arbítrio 

decisionista. 

 

Nesse sentido, considerando que ―a essência da doutrina da efetividade é tornar 

as normas constitucionais aplicáveis direta e imediatamente, na extensão máxima de sua 

densidade normativa‖
32

, acredita-se que a grande questão está no modus operandi para 

se buscar a efetividade do direito à saúde. Afinal, uma aplicação direta sem considerar o 

caso concreto ou mesmo o problema, que esteja posto ao enfrentamento não se chegaria 

a uma resposta judicial correta. 
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E as decisões atuais acerca dos pleitos individuais em face dos municípios 

tratando de concessão de medicamentos e procedimentos cirúrgicos de alto custo ou 

complexidade têm considerado o problema em si? A resposta é negativa. As decisões 

judiciais demonstram uma identificação com o modelo semântico do direito. 

Deveras, as respectivas decisões judiciais tem se limitado a dizer que o direito à 

saúde é um direito de todos e detém aplicabilidade imediata e que os municípios são 

responsáveis solidários. A título de exemplo registre-se um caso que aconteceu no 

município de Brumado, interior da Bahia, em que um indivíduo idoso portador da 

doença de Parkinson requereu ao Judiciário que determinasse ao Município a 

disponibilização de um procedimento cirúrgico buscando a cura de sua doença, tendo o 

pleito de antecipação de tutela deferido
33

. 

Nesse caso, está-se diante de uma decisão que condena o município de Brumado 

a custear um procedimento cirúrgico altamente custoso, sendo que o Estado já 

disponibiliza, pela rede SUS, os medicamentos necessários para o tratamento da doença. 

É bem verdade que a resolutividades dos fármacos em alguns casos são insignificantes, 

pelo que se passou à realização de cirurgias, mas que não garantem a solução esperada 

de melhoramento dos sintomas da doença. 

O neurocirurgião André Carvalho Felício
34

 aleta que: 

 

Os grandes objetivos da cirurgia para doença de Parkinson são: 

melhorar a qualidade de vida, diminuir a gravidade dos sintomas motores e 

reduzir o número de medicações. Entretanto, cabe ressaltar que apenas 10% 

de todos os portadores de doença de Parkinson têm indicação para DBS e, 

portanto, para que os benefícios da cirurgia realmente sejam observados, 

critérios rigorosos de inclusão e exclusão devem ser atendidos. Normalmente, 

existem programas de neurologia que desenvolvem um centro especializado 

de tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. 

 

Ou seja, até mesmo a comprovação da realização de estudos especializados não 

são levados em conta para que o Judiciário condenem os municípios a prestar saúde, 
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sendo a fundamentação rasa de que existe responsabilidade solidária entre os entes e 

que se está diante de um direto fundamental. No caso concreto do município de 

Brumado, o Judiciário, contraditoriamente, fala sobre a descentralização do SUS e diz 

haver ―prevalência da prestação do atendimento à população pelo ente que está mais 

próximo do cidadão (art. 30, VII, da CF).‖ Em se imperando esse raciocínio todas as 

prestações de saúde deveriam ser realizadas pelos municípios, já que ninguém mora nos 

Estados ou na União e sim nos municípios, estando estes, portanto, sempre mais perto 

dos cidadãos. 

Observe-se que analisando o caso concreto referenciado, bem como o 

entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, outrossim, transcrito alhures, 

tem-se que a fundamentação das decisões que condenam os municípios, com base na 

solidariedade, em disponibilizar o direito fundamental à saúde é por demais 

problemática. De fato, tais decisões desconsideram o caso concreto e as especificidades 

dos municípios e, com isso, constroem uma racionalidade equivocada e de maneira 

abstrata, o que resulta em potencializar a discricionariedade judicial e a distancia na 

elaboração de uma resposta correta em direito. 

Pode-se, então dizer, após a fixação das bases teóricas trazidas, que as decisões 

judiciais que tem condenado os municípios a custear procedimentos cirúrgicos e 

medicamentos de alto custo ou que envolvam alta tecnologia estão calcadas no 

entendimento de que existe uma aplicabilidade direta e imediata do comando 

constitucional. Entende-se que essa aplicação independe do caso concreto, pois a 

constituição detém força normativa e uma vez estando previsto um direito fundamental 

deve ser aplicado. E mais, acaso venha a existir conflitos entre direitos fundamentais e 

princípios deve ser feita a devida ponderação. Aqui é que reside o grande equívoco da 

leitura de Robert Alexy, eis que no Brasil ―a ponderação, no fundo, vem servindo mais 

para legitimar decisões pragmaticistas do que para resolver, efetivamente e 

qualitativamente, os problemas que a concretude apresenta ao direito‖
35

. 

Não há qualquer sombra de dúvidas que esse entendimento carrega a visão 

semântica do direito tal qual faz José Afonso da Silva em sua proposta de classificação 

das normas constitucional considerando a sua aplicabilidade e eficácia aduzida acima. 

De fato, as apreciações dos julgadores ficam adstritas ao tipo da norma, tendo como 

parâmetro a linguagem do texto. Ou seja, a norma terá aplicabilidade imediata e, com 
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isso, os Tribunais podem solucionar o caso concreto. Por outro lado, acaso a norma não 

tenha aplicabilidade imediata não há como decidir o caso concreto, eis que estaria a 

carecer a situação de regulamentações legislativas. Com isso, o produto da abordagem 

semântica no que pertine a aplicabilidade das normas constitucionais consiste, 

justamente, na negativa de apreciação, por parte do Judiciário, das normas de princípio 

programático, como é o caso do direito á saúde. Logo, não haveria que se falar em 

judicialização da saúde, no caso de se adotar o modelo semântico referenciado.  

Veja-se, com isso a contradição entre os pronunciamentos judiciais que 

determinam a concessão dos medicamentos e procedimentos cirúrgicos referindo-se ao 

contexto semântico das normas e a sua real construção teórica. Ou seja, se o direito 

saúde é classificado como uma norma limitada e, portanto, de aplicabilidade mediata, 

eis que depende de regulamentações para a sua operacionalização, não poderia o 

Judiciário suprir a falta do legislativo. Entretanto, a realidade é que os tribunais têm e 

devem enfrentar a matéria, mas não calcado numa gramática semântica dedutivista, e 

sim dentro de uma abordagem hermenêutica para se extrair da Constituição o que ela 

mesma exige. 

Outro aspecto importante a se analisar no contexto de se conferir importância ao 

problema e a relação com o sistema na busca da resposta correta está adstrito à própria 

ideia de democracia de papel do poder judiciário. Assim, registre-se que muito se tem 

discutido acerca da legitimidade do judiciário analisar questões que afetam a essência de 

decisões políticas na construção do Estado Brasileiro, tendo em vista que os juízes não 

são eleitos para representar a vontade do povo. Acredita-se que essa discussão 

apresenta-se ultrapassada, eis que é fato a interferência, cotidianamente, do Judiciário 

nas questões que envolvem os aspectos políticos, notadamente, no que pertine à 

efetivação de direitos à saúde. 

Escrevendo sobre o tema o prof. Daniel Sarmento
36

 pontua: 

 

No caso brasileiro, alguém poderia alegar que tal debate é desprovido 

de interesse prático, uma vez que o constituinte originário não apenas 

consagrou direitos sociais, como também estabeleceu o princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional em caso de lesão ou ameaça a 

direito. Contudo, a objeção não procederia, já que a posição adotada sobre 

temas como a relação entre proteção judicial dos direitos sociais e a 

democracia, e a capacidade institucional do Judiciário para garantir tais 

direitos tem reflexos profundos na compreensão sobre a forma mais ou 
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menos agressiva como a jurisdição deve atuar nesta seara, bem como sobre 

os critérios que devem pautar esta atuação. Tais questões são extremamente 

importantes, e o texto constitucional, por si, só não as resolve. 

 

Note-se que o aspecto que se entende ultrapassado é, justamente, a possibilidade 

do Judiciário apreciar as demandas, as quais envolvem decisões políticas, entretanto o 

que não se pode perder de vista é que a forma e intensidade da atuação do poder 

judiciários em tais questões devem ser observadas. Nesse sentido é necessária analisar a 

viabilidade de potencializar a participação social na discussão judicial, mesmo que 

diante de um caso concreto, eis que servirá como paradigma para futuras decisões, 

respeitando, por óbvio, as especificidades de cada caso.   

Aqui reside o aspecto democrático e a potencialização do problema, eis que a 

participação social no caso concreto, além de proporcionar uma maior amplitude da 

discussão contribuirá para que reflita os anseios da sociedade frente ao problema 

discutido. Note-se, com isso, que a discussão será gerada em cima de um determinado 

problema, sendo ouvida a sociedade proporcionando a abertura de comunicações e, com 

isso, possibilitando considerar as especificidades do problema e não se limitando a 

realizar raciocínios lógicos-dedutivos. 

A participação social, então, implica duas vertentes. A primeira, afeta à 

formatação processual com o estabelecimento de mecanismos formais, tais como, 

amicuscuriae, audiências públicas, recurso extraordinário, dentre outros, em que o povo 

contribui para a decisão mais acertada do Estado-Juiz, visando se chegar a uma resposta 

mais condizente com os desígnios constitucionais. A segunda vertente está adstrita ao 

contexto democrático da participação social na jurisdição constitucional. E o mais 

interessante é que participação não somente leva ao fortalecimento da democracia com a 

ideia de oitiva do povo, mas também, pela própria ideia de se buscar a efetivação dos 

direitos constitucionalmente previstos. 

Essa é a racionalidade que se busca identificar para a construção da melhor 

forma de responder aos reclames acerca do direito fundamental à saúde, dando destaque 

à participação social na discussão, fato que vem acontecendo de alguma forma. 

Deveras, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou audiência pública de realizar uma 

audiência pública para debater o tema da judicialização da saúde no dia 27 de abril e 7 

de maio de 2009 tendo sido produtivo o debate com a presença não somente de 

advogados, promotores, magistrados, mas também, com gestores e usuários do SUS. 

Diante da polêmica do tema pretendia-se que os Ministros pudessem ter acesso aos mais 
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variados argumentos da própria sociedade sobre os diversos aspectos, tais como, 

questões técnicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas. 

Refletiu-se, então, sobre a sistemática federativa com a compartimentação das 

responsabilidade dos entes, o alcance da obrigação do Estado custear as despesas com 

saúde e que não estavam açambarcadas nas políticas públicas levadas a efeito ou mesmo 

a responsabilidade de o Estado fornecer medicamentos que não estavam na lista da 

ANVISA. Alguns direcionamentos foram tomados, inclusive com a edição da 

Recomendação nº 31 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e elaboração da Lei 

12.401 de 2011. No entanto, várias das diretrizes não são cumpridas na prática. 

De outro tanto, na discussão afeta à judicialização da saúde outra figura 

relevante é o amicuscuriae, o qual encontra fundamento no artigo 7°, parágrafo 2°., da 

Lei n° 9.868 de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre a ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal. O amicuscuriae está adstrito ao controle concentrado de 

constitucionalidade. Trata-se de intervenção de terceiro na análise, perante o STF, da 

constitucionalidade de determinada matéria. No entanto, a sua inadmissibilidade é a 

regra, sendo que o relator do processo, tendo em vista a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, 

observado o prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido de informações aos 

órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, a 

manifestação de outros órgãos ou entidades. 

Peter Haberle
37

, autor alemão, desenvolveu uma tese acerca do que denominou 

de sociedade aberta dos interpretes, que conferiu uma alteração na forma de ver o 

interprete constitucional, tendo trazido a ideia de reciprocidade entre o Tribunal 

Constitucional e a sociedade. Registre-se que sua tese reflete uma realidade de 

formatação social diferente do Brasil e que a sua visualização está adstrita aos Tribunais 

Constitucionais. Na realidade brasileira o STF não é especificamente um Tribunal 

Constitucional exclusivo, tem-se um controle de constitucionalidade difusa, além da 

concentrada, os juízes não são eleitos como na Alemanha, dentre outros aspectos. No 

entanto, o que se quer trazer como ideia é que a semente lançada por Haberle no que 
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pertine a sua identificação de que a sociedade deva participar do processo de jurisdição 

constitucional, também, pode ser visualizada no Brasil. 

Como bem destaca Paulo Bonavides
38

 

 

A construção teórica de Haberle parece desdobrar-se através de três 

pontos principais: o primeiro, o alargamento do círculo de intérpretes da 

Constituição; o segundo, o conceito de interpretação como um processo 

aberto e público, e, finalmente, o terceiro, ou seja, a referencia desse conceito 

à constituição mesma, como realidade constituída e ―publicização‖. 

 

Dentro do contexto da judicialização do direito à saúde fica mais evidente a 

necessidade de participação da sociedade para se interpretar o dispositivo 

constitucional, buscando-se legitimar o exercício dos poderes constituídos para a sua 

efetivação representando, assim, a influência da tópica na realização democrática. 

Ademais é uma forma de intensificar um diálogo reflexivo para que se possa o órgão 

julgador ter acesso à maior gama possível de informações e de construção de 

racionalidades para identificação da resposta correta no caso concreto. Nesse sentido 

Bastos Júnior
39

 afirma que: 

 

Parte-se, para tanto, do reconhecimento de que a constituição – para 

além de um estatuto meramente organizatório estatal e de um instrumento 

garantidor dos direitos fundamentais, dotada de força normativa vinculante e 

fonte de legitimação estatal – goza de uma dimensão processual, uma vez que 

possibilita, mediante sua estrutura normativa aberta e dialógica, a inserção 

dos elementos contingenciais e conceituais da realidade quando da 

determinação de seu sentido e de sua eficácia normalizadora. 

 

Apreende-se, portanto, que a ideia do diálogo e da inserção de visões da 

realidade social numa abertura do sistema representa uma valorização do problema que 

estaria sendo discutido a miúde e tendo a sua solução como foco por mais que tivesse 

um respaldo do sistema. No capítulo seguinte acompanhar-se-á a proposta da 

hermenêutica jurídica heterorreflexiva que trabalha dentro de uma perspectiva tópica e 

que orienta a abertura e fechamento do sistema entrando corretamente dentro da 

circularidade entre problema e sistema consubstanciando proposta interessante para a 

formulação da resposta correta do pleito individual deduzido em juízo. 
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Acompanhou-se que está ultrapassada a discussão se o poder judiciário poderá 

enfrentar questões que envolvem as demandas políticas. Ao reverso, o Judiciário possui 

um papel importante nas democracias constitucionais, no momento em que concretiza 

direitos fundamentais, daí ―ser necessário pensar elementos hermenêuticos que possam 

gerar legitimidade para as decisões judiciais, a partir de um efetivo controle do sentido 

que nelas é articulado.‖
40

. 

Nesse sentido, pensar em compatibilização entre democracia e decisões 

judiciais, além de pensar uma construção hermenêutica mais adequada, não se pode 

perder de vista a necessidade de se partir do caso concreto como lembra Wálber Araújo 

Carneiro
41

: 

 

Com esse novo cenário concreto-problemático-aplicativo, as 

aspirações liberais da isonomia e da democracia não se bastariam no 

fenômeno de uma produção legislativa salvaguardada por interpretações 

lógico-abstratas e, diferentemente do neopositivismo, também não poderiam 

ficar legadas ao bom funcionamento político do sistema. Isonomia e 

democracia precisariam ser observadas na inexorável adequação do direito 

legislado ao caso concreto. A concretização deixava de ser vista como porta 

de entrada para discricionariedades, assumindo-se como condição de 

possibilidade para a redução de complexidade da construção circular de uma 

norma de decisão. A democracia, por sua vez, embora não estivesse 

ressaltada nos modelos mais antigos – estes dominados por um discurso 

muito mais republicado do democrático –, dependeria, evidentemente, de um 

modelo de justificação racional inovador. O método estava, a partir de então, 

sobrecarregado.  

 

Constatou-se até o presente momento, sob diversos ângulos de avaliações, que 

para se buscar a resposta correta no que pertine aos pleitos individuais, veiculados ao 

direito fundamental à saúde, ajuizados em face dos municípios, deve-se ter em mente a 

importância, dimensão e especificidades do problema. Ou seja, o problema deve ser o 

foco no desenvolvimento da racionalidade jurídica para se conferir uma solução, pelo 

que se está diante de uma perspectiva tópica na discussão. 

Mas qual é o problema que deva ser destacado e considerado no 

desenvolvimento deste trabalho? Trata-se de um problema de um caso concreto ou um 

problema-padrão que afeta todos os municípios? 
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Assim, nada obstante ter apresentado o exemplo da cirurgia de Parkinson, que é 

de elevado custo, firme-se a convicção que o trabalho será desenvolvido em cima de um 

problema-padrão que açambarcará todos os municípios. Caso contrário, poder-se-ia dar 

margem à crítica de que o desenvolvimento de uma racionalidade para um caso 

específico não atenderia o anseio de responder aos reclames das angústias da sociedade 

complexa em que as situações são semelhantes aos município quando o tema é 

determinação judicial para prestar saúde. Não se trata aqui de se defender demandas em 

massa ou achar que se deve desconsiderar as especificidades dos casos. O que se está a 

buscar é a definição de um problema-padrão dos municípios, que independentemente 

das particularidades do caso concreto a análise deste problema-padrão irradiará na 

solução dos demais casos, eis que a estrutura do problema detém a ―matriz‖ que deve se 

analisada considerando o jogo do sistema, após uma depuração do próprio problema.  

Assim, o problema-padrão na definição da responsabilidade dos municípios em 

prestar saúde quando se está em discussão procedimentos e medicamentos vinculados à 

assistência de alta complexidade (que envolve altas tecnologias e altos custos) levando 

em consideração a Programação Pactuada e Integrada
42

. Assim, independentemente das 

especificidades do caso concreto existe um problema que atinge todos os municípios 

que é o estabelecimento de limites de sua responsabilização levando em conta toda a 

integração de uma programação que foi objeto de pactuação entre os Entes Federativos. 

Com isso, acredita-se que, efetivamente, não há como construir uma resposta 

correta em direito sem levar em conta o problema trazido no caso concreto e, nesse 

sentido, a hermenêutica filosófica traz alternativas interessantes para construir uma 

racionalidade solidificada ao considerar o sistema e o problema.  

Dessa forma, registre-se que a perspectiva problemática não pode se esgotar em 

uma análise moral-prática do problema. Exige, ainda que mantida a mediação do 

problema e a sua capacidade de reduzir a complexidade de uma análise, respostas do 

sistema jurídico, que mantém a sua autonomia em face da comunicação moral e de 

outras comunicações sistêmicas. O problema é relevante por representar a chave para a 

abertura do sistema, mas a resposta é dada por este. Nesse sentido, adere-se como marco 

teórico neste trabalho a Hermenêutica Jurídica Heterroreflexiva, momento em que serão 
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 Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um processo instituído no âmbito do SUS, onde, em 

consonância com o planejamento em saúde, são definidas e quantificadas as ações para a população 

residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da 

população aos serviços de saúde.  
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analisadas as ―fases‖ de interpretação e com isso demonstrar com o jogo dialógico 

contratextual alguns ―pontos cegos‖ que não estão sendo levados em consideração pelo 

Judiciário ao condenar os municípios em qualquer ação envolvendo pretensão de 

medicamentos e procedimentos cirúrgicos. Segue-se, portanto, um modelo problemático 

preocupando-se, também, com o sistema, assim entendido as normas jurídicas para que 

seja alcançada a pretenda juridicidade na elaboração da resposta, conforme 

entendimento de Wálber Araújo Carneiro
43

: 

 

Assumimos, sim, um modelo problemático diante do desafio de 

garantir a normatividade da compreensão jurídica – que pressupõe uma 

preocupação com o ―sistema‖ e não com o pensamento ―axiomático-

sistemático‖ – dentro dos limites e possibilidades impostas pela matriz 

hermenêutica. A noção de sistema que empregamos não está associada ao 

resultado de operações logísticas a partir de elementos conceituais ou 

normativos, embora a ideia de organização seja inerente à circularidade 

hermenêutica, que sempre esteve relacionada ao resultado compreensivo 

decorrente da unidade entre o todo e a parte. No fundo, a utilização da 

expressão ―sistema‖ se deve à tradição em que o tema vem sendo debatido e 

não ao nosso posicionamento (hermenêutico), o que equivale dizer que não 

estamos preocupados com o ―sistema‖, mas com as normas jurídicas que 

devem ser consideradas em sua unidade para que o fenômeno compreensivo 

seja marcado pela juridicidade, e, desse modo, o direito seja diferenciado da 

moral.  

 

Acompanhou-se, assim, neste primeiro capítulo, uma justificação teórica e a 

importância de se adotar um modelo tópico problemático na busca da resposta judicial 

correta, buscando-se assim, demonstrar a necessidade de potencialização do problema 

para a verificação da resposta por mais que a sua evidência deva estar em consonância 

com uma circularidade sistêmica. No entanto, deve-se ficar claro que o problema a ser 

discutido e evidenciado neste trabalho e que será objeto de análise no desencadeamento 

do modelo hermenêutico-heterorreflexivo consiste no questionamento de quais os 

limites da responsabilidade dos municípios, quando forem demandados judicialmente 

em pleitos de alta complexidade (que envolve alto custo e tecnologia). Ou seja, serão 

todos os procedimentos de alta complexidade, que os municípios deverão custear 

integralmente dentro da ideia da responsabilidade solidária? 
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 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 243. 
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3 HERMENÊUTICA JURÍDICA HETERORREFLEXIVA  

 

Tendo sido eleito como marco teórico a Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva 

desenvolvida pelo professor Wálber Araújo Carneiro adicionado ao fato de que essa sua 

tese de doutorado
44

, não está, ainda, popularizada entres os estudiosos do direito, 

acredita-se relevante a explicitação da teoria em capítulo específico. Nesse momento, 

além da explicitação teoria em si, será demonstrado cada fase de sua aplicação, 

manuseando-a com o exemplo o caso concreto do Parkinson discutido no capítulo 

anterior visando sua melhor compreensão. No entanto, frise-se que as fases desta teoria 

serão desenvolvidas e demonstradas a miúde em capítulos específicos correlacionando-

os com o tema proposto neste trabalho. 

A teoria evidenciada se consubstancia em uma hermenêutica filosófica, pelo que 

o autor aborda a filosofia no direito, que é uma expressão utilizada por Lenio Streck
 45

 

em que a filosofia não se apresenta para legitimar discurso otimizador do direito, mas 

sim como condição de possibilidade, tendo esclarecido que ―na expressão ‗Filosofia no 

Direito‖, o ‗no‘ quer dizer o espaço da introdução do ‗mundo‘ no direito. O ‗no‘ é ―ser 

em‖
46

.Wálber Araújo Carneiro
47

 registra um dualismo entre filosofia e ciência estando a 

ciência jurídica ―responsável pela edificação dogmática do direito em suas 

manifestações aplicativas‖ e, por outro lado, a filosofia do direito estaria reservada à 

realização de ―uma reflexão crítica sobre os fundamentos axiológicos do ordenamento.‖ 

Ocorre que esse dualismo/cisão não é viável devendo haver uma circularidade entre 

ambos e daí conceber uma filosofia hermenêutica no direito, sendo a filosofia a se 

considerar a paradigmática, tendo Wálber de Araújo Carneiro
48

 destacado: 

 

A filosofia paradigmática, neste sentido, não julga a ciência, mas 

possibilita a sua compreensão a partir de um outro lugar de observação; 

desnuda concepções despóticas da metafísica; permite que as construções 

dogmáticas da ciência dialoguem com as outras alternativas de racionalidade. 
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 O Prof. Wálber Araújo Carneiro ganhou, com essa tese, o prêmio CAPS no ano de 2010. 
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A filosofia como guardadora de lugar não deixa lacunas entre o pensamento 

científico e o filosófico, ao tempo em que mantém com a ciência uma 

dialética produtiva. 

 

Na busca da apresentação da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva, deve-se 

contextualizar o direito como padrão regulatório, tendo Wálber Araújo Carneiro
49

 

afirma que: 

(...) o direito se coloca como um elemento de caráter normativo 

produzido artificialmente, ainda que busque seu fundamento no plano 

existencial. Ele não se constitui, por si só, como uma resposta universal. O 

problema da intersubjetividade é que é, de fato, universal, posto que 

incontornável para aqueles que co-habitam um único mundo, ainda que 

apostem na guerra. O que se constrói existencialmente é o sentido ético da 

conduta, que pode ser concebido como uma moral. 

 

Será através dessas premissas que a Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva 

desenvolverá a sua proposta de abertura e fechamento do sistema para que se consiga 

apreender o contexto moral-prático presente na existencialidade e portanto na 

subjetividade conferindo a juridicidade na resposta, acreditando assim no direito como 

padrão regulatório. Busca-se, assim, a defesa da autonomia do direito como tantos 

autores a exemplo de Lenio Streck
50

 quando defende o estado Democrático de Direito 

com a efetivação de controle de constitucionalidades das lei ou desenvolvimento de 

mecanismos de controle das decisões judiciais com o deslocamento do polo de tensão 

para a jurisdição. 

Wálber Araújo Carneiro
51

 destaca, justamente, a dificuldade na construção e 

defesa dessa autonomia do direito e sua definição como marco regulatório, notadamente 

pelo fato de que estamos inseridos num contexto existencial em que o direito não nos 

pode tirar não nos impedindo de estar vinculados a antecipações de sentido de ordem 

moral, além de que a artificialidade do direito não apresenta resposta a todos os 

problemas e dramas de uma sociedade complexa, eis que ―haverá sempre um não dito 

no direito‖.
52

. Até porque como bem lembra Lenio Streck
53

 ―textos são eventos. E a 
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hermenêutica é faticidade‖ e, portanto, descreve condutas humanas não podendo 

contemplar todas. 

A grande questão então para a apreensão do que seja o direito e como deve ser 

tratado e contextualizado está vinculado à diferenciação entre direito e moral. Não será 

desenvolvido, nesta oportunidade, as grandes discussões sobre o tema, eis que o que se 

quer registrar é, tão somente, que ambos são co-originários hermeneuticamente, mas 

não se confundem e o que não se concorda é com a integração do direito pela moral em 

situações de existência de lacunas como propõe, por exemplo, Robert Alex
54

 e 

Radbruch
55

. Assim, o paradigma hermenêutico afasta propostas metodológicas, que 

fogem de seus limites, tendo a Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva proposto a 

compreensão do direito ―em sua normatividade mediante uma conexão circular e 

reflexiva com a filosofia hermenêutica‖
56

 em que se faz necessária a análise da relação 

entre o sistema e o problema para que seja conferida a validade jurídica da 

compreensão.  

Wálber Araújo Carneiro apresenta, então, três parâmetros para a elaboração de 

sua teoria, quais sejam, o primado metodológico do problema, a circularidade entre 

sistema e problema e a argumentação jurídica como diálogo. 

O primado metodológico do problema já foi desenvolvido no capítulo I em que 

não se tem o texto como o foco da compreensão. ―Devemos nos voltar para aquilo que 

manifesta o ser da juridicidade de modo originário, sem o qual não estaríamos falando 

em direito. Neste sentido, estamos falando da conduta, do caso concreto ou, se 

preferirmos, do problema‖
57

. Afinal, ―a verdade sobre o direito não está nos textos, mas 

naquilo que se desvela a partir do que iluminado, isto é, nos problemas que se (im) 

põem diante de nós‖
58

. 

Questão interessante discutida quando não se toma o texto como o objeto da 

compreensão, mas sim o problema está afeta aos questionamentos acerca da segurança 

jurídica. É bem de ver que se precisa, inicialmente, estabelecer em que se constitui 

segurança jurídica, eis que tradicionalmente está vinculada à avaliação se um texto 
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normativo constitui uma conduta lícita ou ilícita e a correspondente repercussão, mesmo 

antes do problema acontecer para se aplique aquela norma.
59

 Ocorre que, a segurança 

nesses moldes relaciona-se com uma situação concreta idealizada pelo que fica 

obscurecido elementos da situação problemática, além de que cada intérprete apresenta 

expectativas diversas de uma previsão contrafaticamente, eis que sua compreensão 

jamais será contrafática. 

Com isso afirma Wálber Araújo Carneiro
60

 na sequencia de seu raciocínio que: 

 

Compreender o direito é o mesmo que compreender um problema que 

envolve um conflito intersubjetivo. O problema, antes mesmo de ser jurídico, 

é intersubjetivo. Nem toda intersubjetividade será direito; nem toda solução 

para a inexorável intersubjetividade decorrente do nosso ―estar com os 

outros‖ será envolvida mediante um modelo regulatório como o direito, mas 

todo direito é intersubjetivo, seja porque um projeto democrático exige a 

liberdade na ausência de conflitos intersubjetivos, seja porque a apreensão 

hermenêutica do sentido intersubjetivo do problema nos remete à moral co-

originária. 

 

O problema será analisado, então, dentro de um jogo em que se imperará o 

diálogo com o outro proporcionando o maior numero de perspectivas possíveis para 

então, através de uma devida filtragem, identificar a resposta correta em direito. Para 

tanto, deve considerar o problema frente ao sistema e, com isso, passa-se ao segundo 

nível da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva, que é a circularidade entre o sistema e 

o problema. Aqui residem as regras do jogo em que se deve ficar atento como se abre e 

fecha o círculo para envolver o problema e o sistema. O círculo proposto não está entre 

sistema e problema, mas sim entre ser projetado e ser interpretado devendo-se acontecer 

uma entrada correta no círculo que significa a ampliação dos horizontes do sentido. O 

modelo reflexivo em análise é desenvolvido em ―dois tempos‖, sendo que: 

 

No primeiro, exige-se uma abertura cognitiva a partir do problema, na 

tentativa de ampliar o horizonte moral-prático que se desvela. No segundo, 

uma filtragem sistêmica que garanta a manutenção da autonomia do direito 

em face da moral e, por conseguinte, a juridicidade da compreensão.  

 

É no primeiro momento em que se proporcionará a amplitude de sentidos om a 

permissão de um enfrentamento contratextual. Ou seja, será potencializada a 

oportunidade de se discutir sobre os vários aspectos vinculados ao problema e que não 
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estão previstos na norma. Ultrapassado o estágio de discussão contratextual de forma 

dialógica e ampliada, passa-se ao segundo momento que seria a imersão do quanto 

dialogado no ―sistema‖, sendo esse segundo momento marcado pela passagem da 

análise e quatro níveis, quais sejam, o nível dos princípios jurídicos, o nível das regras 

jurídicas com se conteúdo tecnológico, o nível da doutrina e o nível da jurisprudência. 

Alerte-se que a sequencia das análises deve seguir a ordem dos níveis apresentados. 

Consoante ficou consignado alhures este trabalho pretende refletir as nuances 

vinculadas à judicialização da saúde pública, em especial, em face dos municípios 

abordando cada aspecto dentro dos níveis propostos pela Hermenêutica Jurídica 

Heterorreflexiva. Acredita-se que se chegará à resposta correta ou senão a melhor 

resposta atravessando as analises e sequência da teoria eleita como marco teórico 

paradigmático. Com isso, o capítulo seguinte analisará o nível dos princípios, momento 

em que se procurará abordar uma grande gama de aspectos a ser considerados, 

mormente, a realização de crítica como são identificados e aplicados. Em seguida 

visualizar-se-ão as regras jurídicas concernente ao SUS e à formatação no federalismo, 

por fim, trabalhados em um único capítulo os níveis da doutrina e jurisprudência. Dessa 

forma, passar-se-á por todas as considerações que devem ser levadas em conta de 

maneira coerente dentro da circularidade entre o ser projetado e o ser interpretado. 

Entretanto, por mais que se vá discutir a miúde por capítulos os níveis do 

segundo momento da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva, ainda em sede de 

compreensão da proposta paradigmática, passa-se a apresentar uma alegoria criada pelo 

seu autor de como o juiz deveria realizar a pretensa circularidade, pelo que se 

mencionará aspectos dos ―dois tempos‖ da teoria com uma verificação do caso concreto 

trazido no capítulo anterior do Município de Brumado-Ba que foi condenado a realizar 

uma cirurgia de Parkinson que envolve alto custo e alta tecnologia. 

Ressalte-se, por relevante e pertinente, que o exemplo tratado não implica que o 

problema a ser considerado esteja restrito tão somente a um único município e que as 

soluções da Hermenêutica Jurídica Heteroreflexiva estariam restritas ao único caso e, 

por isso, não poderia responder questões comuns a uma gama de possibilidades. De 

fato, o problema que faz parte do caso concreto que se pretende trabalhar se 

consubstancia em um problema-padrão (quais os limites da responsabilidade dos 

municípios quando forem demandados judicialmente em pleitos de alta complexidade?), 

que envolve a realidade de qualquer município brasileiro. Daí quando se perpassar na 
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abertura contratextual e dirigir-se para as filtragens considerando os níveis do segundo 

momento estar-se-á diante do problema da judicialização da saúde afeta à assistência de 

alta complexidade, assim definida aquela que envolve atos custos e altas tecnologias 

que já estão além de disciplinadas em regras jurídicas constante na intersubjetividade. 

Registre-se, por relevante, que esse problema-padrão definido acima não é um 

problema transcendental, mas sim, concreto, histórico e verificável. Deveras, os 

municípios têm sido sistematicamente condenados a prestar procedimentos de alto custo 

e tecnologias, sem qualquer verificação de suas responsabilidades, quando a demanda 

for caracterizada como de alta complexidade. Com isso, identifica-se a necessidade de 

ser desenvolvida racionalidade para o enfrentamento do sinal característico da alta 

complexidade, sem prejuízo de se identificar possíveis diálogos com outros problemas 

diferentes, mas em alguma medida semelhante no que pertine à efetividade do direito 

constitucional à saúde. 

Nesse sentido, o caso do Parkinson é apenas um dos que envolve altos custos e 

alta tecnologia e que a reflexão feita dentro dos parâmetros da Hermenêutica Jurídica 

Heterorreflexiva acambarcará qualquer das situações da assistência de alta 

complexidade e posicionamento dos municípios nesse cenário. Mais uma vez frise-se 

que não se está aqui a defender a completa ausência de responsabilidade dos 

municípios, mesmo afeto aos procedimentos de alta complexidade, mas sim o 

estabelecimento de limites e possibilidades de sua contribuição, pelo que será 

identificado a resposta do direito considerando todos os aspectos do diálogo proposto na 

teoria em análise. 

Assim, ao desenvolver a sua tese da Hermenêutica Heterorreflexiva Wálber 

Araújo Carneiro idealizou, à exemplo de Dworkin, a alegoria de um Juiz Hermes, tendo 

apresentado que se trata de ―um juiz que vive em dois mundos. O mundo do direito 

institucionalizado e o mundo da vida, onde ele experimenta a presença cotidiana do 

outro.‖
61

 

Hermes, então, tem a função de realizar a tradução entre os mundos, sendo o 

institucionalizado marcado pela virtualidade, pelo que Hermes deve ser muito 

cuidadoso e metódico, já que o fato de conhecer o mundo institucionalizado não o retira 

do mundo real em que vive e, portanto, marcado por suas experiências de vida. Assim, 

na realização de seu julgamento Hermes deve levar em conta: I) Abertura compreensiva 
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no jogo dialógico contratextual
62

, II) Diálogo com o sistema
63

, III) Diálogo com a 

doutrina
64

 s IV) Diálogo com a jurisprudência
65

. Nesse sentido, perpassando por estas 

―fases‖ em que o Juiz Hermes deve enfrentar no seu trabalho de tradução/interpretação 

entre o mundo institucionalizado e o mundo real é que se propõe a análise de verificar a 

busca da resposta correta acerca dos pleitos individuais em face dos municípios 

requerendo o custeio de procedimentos cirúrgicos e medicamentos de alta 

complexidade.  

O Jogo dialógico contratextual consiste em um ―mapeamento imediato de todos 

os possíveis sentidos que a razão moral-prática sugere‖
66

. Questionar-se-ia então: a 

moral dentro do marco teórico evidenciado teria o papel de destaque para a 

complementariedade do direito não tendo uma regra definida para a solução do caso 

concreto? A resposta é negativa. Aqui não se entende qual Gustav Radbruch
67

 de que a 

moral seria concomitantemente o fim do direito e o fundamento de sua validade 

obrigatória, porquanto o que se defende é que direito e moral são co-originários 

hermeneuticamente e que se consubstancia equívoco ―achar que a autonomia do direito 

pode ser garantida através da eliminação da moral‖
68

.O que se busca no denominado 

jogo dialógico contratextual é destacar o problema do caso concreto como um redutor 

de complexidade e ao mesmo tempo convoca todas as razões que não estejam em textos 

normativos, mas que se encontram na literatura, sociologia, filosofia e demais ciências 

críticas
69

 uma abertura de discussão com a apresentação de sentidos sobre o tema em 

discussão proporcionará os consensos e dissensos, momento em que deverá acontecer 

uma filtragem heterorreflexiva demarcando o ―espaço moral-prático por onde devemos 

nos movimentar‖
70

. 

Dessa forma, constata-se que vários são os ―pontos cegos‖ existentes na análise 

da judicialização da saúde, mormente, no que se refere às condenações dos municípios e 

que devem ser visualizados pelo Juiz Hermes. A primeira discussão que deve ser 

trilhada na análise da prestação á saúde é, justamente, a questão da democracia. 
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Acompanhou-se alhures que não há que se desconsiderar a inafastabilidade do Estado-

Juiz em analisar os pleitos individuais pleiteando direito fundamental à saúde. 

Entretanto, o que não se pode perder de vista é que o fato do Judiciário ter que decidir 

não implica, necessariamente, desconsiderar a formatação do Estado Democrático 

Brasileiro, mesmo que tenha que condenar o Poder Público a custear o atendimento 

requerido. Assim, tanto o Juiz que deveria se aproximar cada vez mais do Juiz Hermes 

deve analisar, antes de entrar na circularidade proposta e verificar as normas referentes 

ao direito à saúde refletir acerca da democracia. 

Vários são os textos filosóficos e sociológicos que auxiliará na compreensão da 

democracia proporcionando a pretensa amplitude de sentidos que se deve dar no início 

na reflexão acerca da interpretação do direito fundamental à saúde. Agir de forma 

descompromissada realizando-se leituras superficiais e utilizando-se de modelos 

silogísticos e dedutivos não se alcançar resposta correta sobre o respectivo direito. 

Então, é democrático assumir a premissa de que a responsabilidade dos entes 

federativos é solidária e que, portanto, qualquer um deles pode ser acionados 

judicialmente e deverá, assim, custear o pleito individual apresentado em Juízo? Penso 

que não. Afinal, um dos pilares democráticos esta sendo abalado, qual seja, a separação 

de poderes e repartição de competências, porquanto muito o que se tem discutido pelas 

autoridades judiciárias não passam de reflexões acerca da formulação de políticas 

públicas. É bem de ver que foi referenciada a inafastabilidade jurisdicional, estando 

ultrapassada a discussão se o judiciário pode ou não intervir na análise das políticas 

públicas. O que se está a defender é que, nada obstante, tenha o Poder Judiciário que se 

posicionar acerca de pleitos individuais invocando o direito fundamental à saúde que 

estaria vinculado à organização estatal para por atendê-lo de maneira coletiva, que, ao 

menos, seja salvaguardada a condição dos municípios nesse contexto. Deveras, quando 

se invoca a separação de poderes e repartição de competências, tem-se que se 

consubstancia em leitura apressada imprimir racionalidade concernente em imputação 

de responsabilidade solidária acionando. Muitas vezes, somente o município em 

demandas de altíssimos custos e que não são de sua atribuição dentro da sistemática do 

Sistema Único de Saúde.  

Ademais, falar em Democracia pressupõe pensar em soberania popular e 

governo da maioria não podendo deixar de ser analisado esse aspecto quando se visa 

interpretar o comando constitucional, o qual preconiza que ―a saúde é direito de todos e 
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dever do Estado‖
71

. Assim, no jogo dialógico heterorreflexivo, deve-se permitir a 

amplitude dessa discussão, mesmo que ao final venha o município a ser condenado ou 

que se delimite a sua responsabilidade. O que não pode é desprezar que, no caso 

concreto pode ser afetada a maioria dos munícipes acaso venha eventual tutela 

individual a ser concedida. 

Há quem afirme como Ana Paula de Barcellos
72

 que ―nem a separação de 

poderes nem o princípio majoritário são absolutos em si mesmos, sendo possível 

excepcioná-los em determinadas hipóteses, especialmente quando se tratar de garantia 

dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana‖. No entanto, o que deve 

ficar claro é que por não serem considerados absolutos devem ser considerados no caso 

concreto e não é o fato de se estar analisando direito fundamental á saúde que qualquer 

pleito deva ser atendido. Além disso, pode até ter que ser atendido pelo Poder Público, 

mas deve ser imputado a um dos outros entes federativos e não ao município. 

No caso concreto visualizado no capítulo anterior referente a uma determinação 

judicial para que o Município de Brumado realizasse uma cirurgia de Parkinson em um 

indivíduo, deixou a decisão de refletir acerca do comprometimento do próprio sistema 

democrático condenar o município em uma cirurgia ao deixar de analisar o seu grau de 

eficácia ou eventual aspecto de experimentação, sendo que existem medicamentos 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o respectivo tratamento. Aqui entra a ideia 

do mínimo existencial, o qual no dizer de Daniel Sarmento
73

:  

 

O direito mínimo existencial corresponde à garantia das condições 

materiais básicas de vida. Ele ostenta tanto uma dimensão negativa como 

uma positiva. Na sua dimensão negativa, opera como um limite, impedindo a 

prática de atos pelo Estado ou por particulares que subtraiam do indivíduo as 

referidas condições materiais indispensáveis para uma vida digna. Já na sua 

dimensão positiva, ele envolve um conjunto essencial de direitos 

prestacionais. Não há, todavia, consenso sobre as prestações que compõem 

este conjunto. 

 

Por outro lado, Ingo Sarlet entende que o mínimo existencial não está adstrito, 

tão somente, ao mínimo vital, vinculado às necessidades de sobrevivência do indivíduo, 

mas, também, o mínimo fisiológico, sociocultural, pelo que entende que o conceito de 
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mínimo existencial ―assume o significado de cláusula aberta, sendo ela própria, aliás, 

pelo menos na maioria das ordens jurídicas, enquadrada no elenco dos direitos 

fundamentais explícitos‖
74

, ou seja, a cirurgia de Parkinson, por exemplo, é básico para 

o paciente do caso concreto do Município de Brumado ou de qualquer outro município 

ou os medicamentos já disponibilizados já lhe proporcionava o mínimo para cuidar da 

sua doença, sendo a cirurgia um plus no cuidado à saúde daquele que acionou o Estado-

Juiz? A análise dessa questão é contratextual e deve ser levada em conta no momento 

das apreciações judiciais. Será melhor visualizado no capítulo atinente às regras 

jurídicas em que se visualizará os custos dos direitos, mas registre-se, desde já, que a 

escassez dos recursos, o mínimo existencial e a reserva do possível deve ser 

visualizados no início do ―jogo dialógico‖. Afinal, ―os recursos orçamentários obtidos 

por meio da tributação são escassos, e as necessidades humanas a satisfazer, ilimitadas. 

Por essa razão, o emprego daqueles recursos deve ser feito de modo eficiente a fim de 

que possa atingir o maior número de necessidades pessoais com o mesmo recurso‖
75

 

Dessa forma, nada obstante Norberto Bobbio
76

 tenha afirmado que ―o problema 

fundamental em relação aos direitos do homem hoje, não é tanto o de justificá-los, mas 

o de protegê-los‖, tem-se que a justificação da concessão do direito à saúde aos pleitos 

individuais, através do exercício da hermenêutica, em especial, a heterorreflexiva é de 

fundamental importância.  

Assim, por mais que não estejam escritos expressamente em textos normativos 

tais aspectos, em especial, a necessidade de se considerar a democracia dentro de viés 

atendimento à maioria e de repartição de competências, devem ser considerados para 

elaboração de uma resposta correta no caso concreto em análise. Afinal, trata-se de um 

procedimento cirúrgico no entorno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reis) para atender 

somente um indivíduo comprometendo todo o trabalho de atenção básica e 

especializada assumida pelo município como de sua competência. Observe-se que em 

momento algum está-se a afirmar que o indivíduo não deva ser assistido pelo Estado, 

mas sim colocar em xeque a indiscriminada condenação do município dentro de um 
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procedimento específico e extraordinário caracterizado pelo elevado custo e que não faz 

parte da política pública do município, o qual foca suas atividades na atenção básica e 

especializada, aspectos que serão melhor abordados em capítulo específico deste 

trabalho.  

Ainda dentro do contexto contratextual não se pode perder de vista que além do 

Estado, a sociedade e a família como um todo, igualmente, deve preservar do direito 

fundamental à saúde do indivíduo. O aspecto contratextual está vinculado ao conceito 

de família, bem como em que se consiste o auxílio das famílias, tudo sob o prisma 

filosófico, sociológico e/ou psicológico. Afinal, tomando-se como base o caso referente 

à cirurgia de Parkinson em um idoso (já que essa doença vincula-se à senilidade), o 

Estatuto do Idoso em seu art. 3º
77

 deixa claro que ―é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do poder público‖ assegurar a efetivação da saúde do idoso. 

Note-se, então, que o Poder Público é uma das vertentes e não o principal responsável, 

tendo, inclusive, o inciso V consignado ―priorização do atendimento do idoso por sua 

própria família‖. Dentro deste contexto, Célia Barbosa Abreu e Eduardo Manuel Val
78

 

escrevendo acerca da necessidade de desenvolvimento de políticas públicas para idosos 

acometidos por demência, ante a suas especificidades, registra que para o 

envelhecimento digno existe um dever de solidariedade entre família, sociedade e 

Estado. Logo, ao apreciar o caso concreto deve o julgador ter o cuidado de verificar a 

possibilidade de a família custear com o tratamento do idoso. No caso concreto do 
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Município de Brumado deveria ter sido identificado os possíveis filhos e a possibilidade 

de custearem o procedimento cirúrgico, haja vista não fazer parte da política pública 

municipal de saúde. Diante de tais considerações se a responsabilidade é solidária entre 

os entes federativos, também não é para a família nos casos de idosos e crianças de 

adolescentes
79

? 

O que não se pode perder de vista é que os municípios devem ser considerados 

dentro de um panorama que observe as peculiaridades do caso e do próprio ente 

federativo, sob pena de cada vez mais potencializar o que Wálber Araújo Carneiro
80

 

chamou de lado ―diabólico‖ do símbolo, fazendo referencia à ideia de 

Constitucionalização simbólica de Marcelo Neves, no momento em que vem a ―retardar 

a formação de um Estado Social no Brasil‖
81

. Além da Constitucionalização Simbólica 

e seguindo o mesmo sentido traz a ideia de tutela da cidadania de J.J. Calmon de 

Passos
82

 que a define como ―aquela formalmente reconhecida, mas substancialmente 

enfraquecida pelo acentuado grau de incapacitação da vontade do governado levada a 

cabo pelos governantes‖. Com isso, Wálber Araújo Carneiro
83

 chega a afirmar, após 

citar o direito à saúde, que: 

 

Tais exemplos mostram como a tutela jurisdicional individualizada, 

especialmente se associada ao contingenciamento interno do orçamento já 

destinado aos gastos com a prestação da saúde, embora represente no plano 

da micro justiça uma necessária ―tutela da cidadania‖, no macro assume a 

forma ―diabólica‖ de ―cidadania tutelada‖, marca do deslocamento da 

―constitucionalização simbólica‖ do direito à saúde para a sua judicialização. 
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Acompanhou-se, então, que quando o Juiz Hermes reduz a complexidade da 

análise com a identificação do caso concreto abre-se a possibilidade de uma 

significativa carga de sentidos vir à tona, até mesmo com a oitiva de argumentações 

contratextuais. Feito isso, passa-se à segunda ―fase‖ do trabalho do interprete (Juiz 

Hermes) que é, justamente, analisar os quatro níveis do segundo momento da 

Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva.  

O Juiz Hermes deve, então, deve considerar acerca dos princípios que ―ao não 

dizerem nada sobre uma determinada solução tecnológica, os princípios podem, por 

outro lado, ‗ouvir‘ tudo sobre a institucionalização da razão moral-prática‖
84

. Vê-se, 

portanto, que os princípios ―escutam‖ o debate dialógico contratextual e realiza a 

filtragem verificando o que estava sendo dito compatibiliza-se com o que deveria ser 

―escutado‖ por eles.  A normatividade dos princípios resgata a moral-prática, a qual 

sustentarão as regras ao analisar as possibilidades aplicativas fazendo a escolha de uma 

por outra.
85

 

Eis aqui o perigo das decisões judiciais que tem condenado os municípios a 

prestar assistência individual à saúde de forma indiscriminada. Afinal, baseiam-se em 

ponderações de princípios feita de forma equivocada não permitindo, ao menos, deixar 

os princípios ―ouvirem‖ os sentidos que podem ser atribuídos no caso concreto, 

realizando-se generalizações desmedidas. O princípio da dignidade da pessoa humana, 

por exemplo, é aplicado diretamente nas decisões judiciais como se qualquer disfunção 

natural no organismo do homem lhe proporcionasse ausência de vida digna 

fundamentando condenações aos municípios, sem ao menos perquirir se naquele caso 

concreto foram abordadas as possibilidades de se verificar se a indignidade vital existe 

fazendo com que a moral-prática seja levada em consideração no caso concreto. 

A decisão judicial que condenou o Município de Brumado a realizar uma 

cirurgia de Parkinson em um munícipe nem sequer abriu a discussão de como estava a 

situação do paciente e se o fato do tremor e demais características de sua doença 

ocasionava a indignidade do seu viver. Não se pode buscar a perfeição do 

desenvolvimento das atividades funcionais do organismo humano, eis que a sua 

falibilidade e estabelecimento de vida útil faz parte da natureza humana. Assim, 

apresentar limitações motoras ou mesmo funcional não implica, de forma inexorável, na 

ausência de dignidade de vida. No entanto, as decisões judiciais não abrem a discussão 
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dialógica e não permitem que esses elementos contratextuais que podem ser captados 

pelos princípios possam auxiliar na formação da regra para a aplicabilidade do direito. 

Destaque-se, que além dos princípios, a proposta da hermenêutica 

heterorreflexiva segue para um segundo nível que diz respeito às regras, as quais são 

―pura técnica, soluções standards‖.
86

 ―Ao contrário dos princípios ‗ouvem‘ muito pouco 

sobre os valores que atravessam a racionalidade moral-prática, mas dizem muito sobre 

soluções específicas para determinados casos‖
87

. As regras, assim, não podem ser 

aplicadas sem a redução da complexidade, via estabelecimento do problema no caso 

concreto, sob pena de se perder na imensa carga normativa genérica. No entanto, não se 

deve procurar qual a regra que se assemelha à conduta, mas sim o que a regra diz acerca 

do problema concreto. 

Analisando-se, então, regras do SUS atinente ao caso concreto da doença de 

Parkinson no município de Brumado, registre-se que dentro da sistemática do SUS 

impera a descentralização, conforme se depreende do art. 198 da CF/88:  

 

 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; 

(...) 

 

A descentralização implica, portanto, a passagem de atribuições dos órgãos 

centrais para os locais, momento em que se destaca o papel dos municípios, que é onde 

o cidadão vive. A ideia é que se faça o mínimo possível de deslocamentos para os 

tratamentos de saúde. Dentre os vários instrumentos que regulamentam o 

funcionamento do SUS está Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 

01/2001 que enfatiza o aspecto da descentralização, prevendo a implementação de um 

Plano Diretor de Regionalização a ser elaborado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

Ainda dentro do contexto de descentralização, a NOAS 01/2001 estabelece dois 

tipos de gestão para habilitação dos municípios: a) Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada, e, b) Gestão Plena Municipal. Dentre tais opções os municípios avaliam os 

graus de responsabilidades e prerrogativas para prestar os serviços de saúde local, 

registrando-se que para a habilitação em qualquer das opções deve-se preencher prévios 

requisitos. Existe, portanto, contínuo movimento de pactuação entre os entes federativos 
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visando o aprimoramento do SUS, mas sempre se busca uma melhor logística espacial e 

também de custeio para a prestação dos serviços de saúde, visando o atendimento mais 

próximo possível do cidadão. 

Verifica-se, ainda, dentro da sistemática do SUS a potencialização da atenção 

básica. Após a emissão do Relatório Dawnson em 1920 o governo inglês demonstrou a 

preocupação com a atenção primária e influenciou todo o mundo na reformatação dos 

serviços de atenção à saúde. Depois de várias experiências, hoje no Brasil, a principal 

estratégia para atendimento à atenção básica é o programa de saúde à família, que 

contempla como equipe: médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. Tais profissionais devem número definido de domicílios 

e famílias estrategicamente definidos pela administração municipal, donde se constata a 

ideia de descentralização, regionalização e territorialização. Com tais observações, 

detecta-se que dentro da ideia de Estado Social o Brasil contemplou em sua Carta 

Política o direito fundamental à saúde, comprometendo-se, através de um Sistema 

Único de Saúde (SUS), agir de forma organizada para atender plenamente os seus 

cidadãos. 

Dentro dessa ideia do SUS, em setembro de 1990 foi aprovada a Lei Orgânica da 

Saúde88, a qual apresenta estrutura e funcionamento operacional do Sistema com o 

envolvimento de todos os entes federativos. Ficou estabelecida, então, a regra constante 

do art. 16, XIII da lei 8.080/90 que a direção nacional do SUS ficaria com a 

competência de ―prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios para o aperfeiçoamento da atuação institucional‖ e à direção estadual, 

conforme o art. 17 da Lei 8.080/90 compete, igualmente, prestar apoio técnico e 

financeiro, bem como executar supletivamente ações e serviços de saúde. Além disso, 

fica à cargo do município planejar, organizar, controlar, gerir e executar os serviços 

públicos, conforme o art. 18, I e III da Lei 8.080/90. 

Nesse sentido, após a redução da complexidade com o foco no problema e após 

passada a discussão dialógica com a amplitude dos sentidos e a filtragem feita pela 

―escuta‖ dos princípios, o que deve ser considerado não é qual a regra que se aplica para 

a responsabilização do ente, mas sim o que estas regras trazem para a solução do caso 

concreto. Assim, perceba-se que dentro da ideia de descentralização e consequente 

municipalização dos serviços com o apoio financeiro da União e do Estado não há que 

                                                 
88

 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  



47 

 

se falar de forma genérica que qualquer pleito pode ser intentado em face do Município 

e que este é responsável solidário para a sua execução, citando-se as regras acima 

referenciadas. 

O que deve ser feito é a consideração dessas regras no caso concreto a exemplo 

do paciente de Parkinson do Município de Brumado, em que se está diante de uma 

doença que foge da ordinariedade e que, portanto, por mais que tivesse que ser 

executada pelos municípios deveria ter o correspondente apoio técnico e financeiro dos 

outros entes federativos. Logo, deveriam ser integrados no diálogo os entes federativos 

e verificada a hipossuficiência dos municípios perante ao Estado, por exemplo, já que 

trazer a União para todas as discussões restringiria a competência para a Justiça Federal, 

com vistas a identificar a responsabilidade do caso concreto. Afinal, a regra no caso 

concreto conjugada com as etapas antes visualizadas indica que no caso do Município 

de Brumado não há como lhe imputar uma responsabilidade sem verificar como foi a 

sua integração no Sistema Único de Saúde para que se tenha na regra mais um suporte 

para identificação da resposta correta. 

Ainda dentro da verificação do paradigma da hermenêutica heterorreflexiva, 

após as regras deve ser analisada a contribuição da doutrina sobre o tema. Aqui Wálber 

Araújo Carneiro
89

 destaca que a doutrina ―terá um grau mais abstrato que a 

jurisprudência e mais concreto que o texto normativo, colocando-se entre eles‖ e que se 

caracteriza ―como produto de pesquisas universitárias conectadas com a comunidade 

(extensão) e, consequentemente, mais próxima do corpo político.‖ Com isso, fica 

delimitado quem são os doutrinadores que devem ser levados em consideração e não 

aqueles que produzem trabalhos voltados para uma cultura manualesca e 

esquematizada. 

No caso concreto, então, do Parkinson as produções científicas sobre a doença 

indicando a eficácia das cirurgias, o comportamento dos fármacos nos tratamentos, a 

realidade da doença em termos de limitações que não podem ser desfeitas para se 

analisar, assim, o aspecto da dignidade da pessoa. Além disso, a produção doutrinária 

acerca do que é efetivamente se constitui o direito fundamental à saúde, como acontece 

a dinâmica da construção do Sistema Único de Saúde, dentre outros aspectos auxiliará o 

julgador na busca da resposta correta do pleito individual em face do Município. 

                                                 
89

 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 258. 



48 

 

Por fim, num quarto e ultimo estágio, a hermenêutica heterorreflexiva convoca a 

jurisprudência para o fechamento da reflexão acerca do caso concreto. Observe-se que a 

jurisprudência ―fica por último não apenas porque representa o resultado da reiteração 

de sentidos jurídicos conferidos ao problema, mas também porque estará sempre diante 

dele‖
90

. Com isso, não se pode tratar a jurisprudência como marco inicial, eis que deve, 

necessariamente, está associada ao sistema em que está inserida, pelo que não poderá 

servir de base para o julgamento do caso concreto quando destoante das etapas 

referenciadas, quais seja, dialogo contratextual, filtragem da moral-prática pelos 

princípios, visualização das regras e da doutrina. 

Diante de tais considerações, tem-se como equivocada as decisões judicias que 

condenam os municípios brasileiros a custearem medicamentos e procedimentos 

cirúrgicos, baseando-se no marco jurisprudencial de que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, estando-se diante de um direito fundamental do homem e de uma 

responsabilidade solidária dos entes federativos. Não há como conceber essa resposta 

como correta, sem proporcionar a perspectiva tópica concretizadora passando-se por 

uma análise minuciosa das especificidades do caso concreto.  

Não cabe aqui neste trabalho esgotar a temática pertinente a busca da resposta 

judicial correta até mesmo pela complexidade do tema e existência de diversas 

tentativas em apresentar uma sistemática, que confira integridade e coerência na solução 

dos casos em que não existe uma norma expressa que o regule. Verificou-se que um dos 

autores contemporâneos de relevo acerca da construção de uma teoria da decisão é 

Ronald Dworkin, o qual traz em sua tese a existência de uma única resposta correta para 

os casos difíceis. Muito se tem refletido acerca da tese da única resposta do autor 

estadunidense, devendo-se registrar que a única resposta não implica a se chegar à 

mesma resposta no exercício da jurisdição. Pode-se dizer que a referida tese representa 

uma proposição de como interpretar o direito sob o prisma construtivo. 

O fato é que a multiplicidade de respostas é algo incoerente com o Estado 

Democrático de Direito fomentando a arbitrariedade pretendendo está acobertada sob o 

manto da discricionariedade. Nesse sentido, cada vez mais objetiva-se estruturar uma 

teoria da decisão em que se possa garantir determinado grau de segurança jurídica 

acerca da interpretação e aplicabilidade do direito.  
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Frise-se que muito embora deva ser feita a análise do caso concreto as decisões 

devem primar pelo tratamento isonômico em nome da defesa do próprio Estado 

Democrático de Direito, conforme alerta Wálber Araújo Carneiro
91

 

 

Com isso, especialmente por força do necessário caráter isonômico da 

decisão, mesmo quando o Judiciário estiver diante de um caso que envolve 

um único indivíduo, a decisão jamais poderá desconsiderar uma hipotética 

projeção isonômica a situações difusas. Decisões não podem ―furar a fila‖ do 

acesso às tecnologias atinentes às políticas públicas. Até poderá beneficiar 

um único indivíduo em situações que, na prática, o prejuízo para a 

coletividade esteja vinculado ao efeito diabólico da despressurização das 

demandas políticas. Limites relacionados às garantias individuais daquele 

que busca a justiça precisam ser preservados. Todavia, se a decisão, ao 

beneficiar apenas aqueles que tiveram a oportunidade de acesso à Justiça, 

retirar o acesso de outros cidadãos a tais políticas, o controle estará 

bloqueado pelas vias individuais. Ultrapassar esse limite gera, para além dos 

piores efeitos diabólicos desse tipo de judicialização simbólica, a quebra da 

isonomia e o desrespeito àqueles que aguardam a ação do Estado.  

 

 

Tem-se, portanto que o trabalho do Juiz Hermes não é fácil, mas somente com 

todas as considerações elencadas é que se chegará à resposta correta, o que se requererá 

uma profunda reformulação do ensino jurídico no país. A respeito do Juiz Hermes, 

Lenio Streck
 92

 pontua: 

 

Nesse sentido, rechaçando qualquer semelhança de hércules  com 

―arbitrariedade‖ ou subsetivismo, Wálber Araújo Carneiro propõe a alegoria 

de um juiz adaptado às condições sistêmico-institucionais do civil law e, em 

contraposição à leitura pós-moderna de Ost, concebe o seu ―juiz Hermes‖ em 

uma ―morada mais familiar‖, isto é, no contexto hermenêutico-filosófico. O 

juiz Hermes proposto por Wálber ―é responsável por traduzir juridicamente 

aquilo que compreende a partir do mundo da vida‖. Embora Hermes tenha 

sido preparado para se movimentar no mundo institucionalizado do direito, 

isso não fez dele um ―estrangeiro‖, pois ―seu cotidiano é vivido em seu 

mundo originário‖. A criativa releitura da alegoria de Hermes trazida por 

Wálber enfrenta ainda a formação acadêmica de Hermes, em uma ácida 

crítica ao modelo de ensino jurídico no Brasil, bem como o ―método‖ 

heterorreflexivo por ele proposto em sua obra. 

 

Observa-se, portanto, que as decisões que partem de atribuição de sentidos sem 

analisar o aspecto concreto ou mesmo proporcionar uma abertura e fechamento correta 

do sistema termina por apegar-se em procedimentos dedutivos-lógicos desprezando-se, 
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até mesmo, argumentos das partes. Dessa forma, tem-se que não se pode generalizar 

afirmando que qualquer pleito individual requerendo cuidados com a saúde deva ser 

suportado pelos municípios. Afinal, vários aspectos devem ser considerados, tais como, 

a compreensão ampla do que se constitui o direito fundamental à saúde, a questão da 

sistemática do SUS e da formatação do federalismo brasileiro, bem como o custo dos 

direitos, aspectos que serão analisados de per si nos capítulos seguintes. 

Assim, resta apresentada a Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva, tendo 

mencionados a sua construção com um breve inter-relacionamento com o problema das 

decisões judiciais que condenam os municípios a custearem medicamentos e 

procedimentos cirúrgicos vinculados à assistência de alta complexidade. Com isso, 

acredita-se ter sido pavimentado o caminho em se desenvolverá a discussão à miúde 

tendo os capítulos seguintes vinculação com os níveis do marco teórico paradigmático 

levado a efeito. 
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4 O HORIZONTE MORAL-PRÁTICO TRAZIDO PELO JOGO DIALÓGICO 

CONTRATEXTUAL E A SUA ESTRUTURAÇÃO NO NÍVEL DOS 

PRINCÍPIOS 

 

Acompanhou-se no capítulo anterior a questão da resposta correta, analisando-se 

uma circularidade entre o problema e o sistema, pelo que foi apresentada a 

Hermenêutica Jurídica Heteroreflexiva. Assim, dentro da empreitada de se discutir cada 

fase/nível proposto na citada teoria, analisando-se os limites da responsabilidade dos 

municípios em pleitos de saúde caracterizados com de alta complexidade, neste capítulo 

será abordado dois aspectos, quais sejam, o horizonte moral-prático afeto ao tema e a 

subsequente estruturação pelos princípios do que venha a ser discutido. 

 

4.1 O HORIZONTE MORAL-PRÁTICO 

 

Acompanhou-se que para a busca da resposta correta não se deveria partir de um 

recorte normativo para análise do caso concreto, numa espécie de identificação de um 

primado metodológico da norma, mas sim iniciar a discussão, partindo-se do próprio 

problema, eis que assumida a ideia de um primado metodológico do problema para o 

início da análise. E a identificação do caso concreto (problema) representa uma redução 

de complexidade, eis que não se analisará diversos aspectos, os quais não apresentarem 

vinculação com o problema. No entanto, uma vez colocado em evidência o problema, 

abre-se o horizonte para a verificação da maior carga de sentido possível, 

proporcionando que seja trazido à tona uma normatividade produzida a partir da 

convivência humana e que não está expresso em textos jurídicos, eis pois o contexto 

moral-prático. 

O caso concreto e, portanto, o problema posto neste trabalho refere-se à 

concessão do direito fundamental à saúde de um indivíduo e a obrigatoriedade dos 

municípios brasileiros de custearem qualquer pleito de medicamentos e procedimentos 

ambulatoriais e cirúrgicos de elevado custo ou complexidade. Pois bem, reduz-se, 

assim, a complexidade das discussões acerca da saúde pública, limitando-se ao 

problema das situações em que se discutem altos custos e complexidade. Entretanto, 

devem-se ampliar, ao máximo, os sentidos acerca das nuances vinculadas aos limites e 
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possibilidades dos municípios terem que custear qualquer pleito individual desta 

natureza.  

No capítulo seguinte serão apresentadas algumas regras jurídicas acerca do 

federalismo, autonomia e competências dos municípios, a sistematização legislativa do 

Sistema Único de Saúde e a organização orçamentário-financeira dos municípios. 

Observe-se que serão identificadas regras jurídicas acerca de tais temas e que, portanto, 

configuram consensos sociais instrumentalizados em textos jurídicos. Por outro lado, 

nesta oportunidade de discussão do horizonte moral-prático, o que se deve ter em mente 

é que tais aspectos são de importância significativa para a identificação da resposta 

correta quanto aos limites e possibilidades dos municípios frente a pleitos individuais de 

elevado custo e complexidade.  

De fato, analisar a formatação do federalismo com a autonomia e competência 

dos municípios é de suma importância para verificar a responsabilidade dos municípios, 

mas não só as regras constantes em textos jurídicos devem ser perquiridas, mas também, 

abordagens outras, tal qual, a sociológica para identificação de como esta regra deve ser 

aplicada. Nesse sentido, quando se analisa o federalismo deve-se considerar a ideia de 

unicidade estatal e autonomia dos entes federativos, tendo Bercovici
93

 afirmado que: 

 

Em nenhuma concepção doutrinária o federalismo é entendido como 

oposto à unidade do Estado. Pelo contrário, o objetivo do federalismo é a 

unidade, respeitando e assimilando a pluralidade. Nem poderia ser diferente, 

afinal a unidade está na essência da organização estatal. Para garantir a 

unidade (fim), o Estado possui determinada forma de organização (meio), 

mais ou menos centralizada. Todo Estado, inclusive o federal, neste sentido é 

unitário, pois tem como um de seus objetivos a busca da unidade. A 

autonomia não se opõe à unidade, mas à centralização em determinados 

órgãos ou setores do Estado. Neste sentido, num Estado federal a unidade é o 

resultado de um processo de integração, em que a autonomia não se limita a 

ser um objeto passivo (garantia), mas é, essencialmente, sujeito ativo na 

formação desta unidade estatal (participação). 

 

Diante de tal registro, questiona-se: independentemente da ideia de autonomia, 

os municípios integram um todo estatal e, portanto, deve arcar com os custos com saúde 

de um indivíduo, mesmo que de elevado custo ou complexidade, já que o responsável é 

o Estado Nacional, tendo em vista que constitui uma de suas células? A resposta não é 
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tão simples assim, afinal deve ser respeitada a liberdade dos entes com significativa 

atenção às suas naturais diferenças, como registra Zimmermann
94

:  

 

Expressamente definidas, as instâncias descentrais de governo 

autônomo definem a pluralidade política do Estado Federal, colocando-o 

favoravelmente sob o signo de uma divisão democrática e aproximativa do 

poder. Aberto para a versão contratual da formação estatal, o pluralismo 

federativo é aquele que deve garantir a igualdade e a liberdade dos entes 

federados e, ainda mais acentuadamente, se pautar no respeito ao contraste 

natural das diferenças. 

 

Quando se fala em altos custos e complexidade não se pode perder de vista que a 

unicidade do Estado Federal deve levar em conta as naturais diferenças de seus entes 

federativos, sob pena de comprometer a sua própria sistematização. Com isso, observa-

se que não somente as regras jurídicas devem ser levadas em conta ao se analisar as 

responsabilidades dos municípios, mas também a necessária intersubjetividade que é de 

fato universal, lembrando-se a advertência de Boaventura de Souza Santos
95

, tratando 

sobre multiculturalismo e os direitos humanos, que a questão da universalidade é uma 

questão particular. A intersubjetividade tratada está relacionada ao aspectos de 

linguagem, registrando-se que Lenio Streck
 96

 costuma dizer que Crátilo de Platão é a 

primeira obra de filosofia da linguagem em que no diálogo Platão vai opor as teses 

naturalistas e convencionalistas discutindo como se dão nome às coisas.  

A verdade é que se está inserido em uma sociedade complexa em que a 

identificação da resposta correta é por deveras difícil, eis que por mais que se 

desenvolva uma racionalidade coerente sempre se deparará com o irracionalizável, 

conforme a advertência de Edgar Morin
97

: 

 

A antiga patologia do pensamento dava uma vida independente aos 

mitos e aos deuses que criava. A patologia moderna da mente está na 

hipersimplificação que não deixa ver a complexidade do real. A patologia da 

ideia está no idealismo, onde a ideia oculta a realidade que ela tem por 

missão traduzir e assumir como a única real. A doença da teoria está no 

doutrinarismo e no dogmatismo, que fecham a teoria nela mesma e a 

enrijecem. A patologia da razão é a racionalização que encerra o real um 
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sistema de ideias coerente, mas parcial e unilateral, e que não sabe que uma 

parte do real é irracionalizável, nem que a racionalidade tem por missão 

dialogar com o irracionalizável.  

 

Nesta busca, então, da identificação de normas reguladoras provenientes da 

convivência humana e que constitui o aspecto moral-prático, tem-se que dentro da ideia 

de unicidade do Estado Federal e autonomias dos entes federativos foi estruturado um 

Sistema Único de Saúde, no qual são apresentadas as suas regras no capítulo seguinte, 

conforme já destacado. No entanto, para aplicabilidade das regras devem ser discutidos 

aspectos práticos dentre os quais se idêntica a discussão social e filosófica acerca do 

direito à saúde se consubstanciar em um direito de personalidade e, portanto, o 

indivíduo de forma particular o teria independentemente da visão coletiva.  

O autor português Pedro Pais de Vasconcelos
98

 conceitua a personalidade como 

uma qualidade de ser pessoa, sendo a personalidade jurídica a qualidade de ser pessoa 

no direito. Assim, dentro dessa ideia, vários são os aspectos relacionados ao indivíduo 

que estão adstritos a sua condição de pessoa. Nesse sentido, muito se discutiu que 

direitos seriam esses capazes de ser identificados como afetos à personalidade. Ou seja, 

seriam aqueles direitos descritos em uma lei ou mesmo uma constituição? Seriam, 

portanto, taxativos os direito de personalidade? 

Cada vez mais, vem-se sedimentando o entendimento de que os direitos de 

personalidade previstos no ordenamento jurídico não são taxativos, mas sim 

exemplificativos, existindo, no direito brasileiro a denominada cláusula geral de tutela 

da pessoa humana. 

Conforme Maria Celina Bodin de Moraes
99

 não há mais espaço para discussão 

se existe uma enumeração exemplificativa ou taxativa dos direitos de personalidade, eis 

que com o princípio da dignidade resta sedimentada a existência da cláusula geral de 

tutela da pessoa humana. Tutelado é o valor da pessoa, não existindo limites, exceto os 

vinculados aos seus interesses ou de outros. Com isso, a dignidade da pessoa humana 

apresenta-se como um valor que deve ser observado nas relações inter-pessoais não 

podendo ser fustigada a dignidade de nenhum indivíduo, devendo portanto, o valor 

dignidade do ser tutelado, tendo limitação, justamente, quando atingir interesses 

legítimos de outrem. 
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Vale aqui a máxima de que o direito de um indivíduo termina quando começa o 

do outro. Preza-se, assim, pela compatibilização entre a dignidade de uma pessoa sem 

ferir qualquer outro aspecto que esteja, igualmente, marcado pela qualidade de ser 

pessoa de um terceiro. 

Então, tem-se que os direitos conhecidamente típicos de personalidade como 

direito à vida e à imagem, dentre outros, estão vinculados à idéia de dignidade da pessoa 

humana, que constitui um direito-fonte, conforme explica Pedro Pais de Vasconcelos
100

, 

do qual exsurgem outros direitos especiais que vão se tornando necessários. Ademais, 

como bem lembra Vicente Barreto e Franciele Wasem
101

: ―A universalidade do conceito 

de direitos humanos decorre, portanto, da constatação de que os direitos humanos 

servem para proteger cada ser humano, em sua individualidade, pelo simples fato de ter 

nascido‖.  

Dentro do contexto, Elimar Szaniawski
102

 deixa claro que o direito à saúde se 

consubstancia como um direto especial à personalidade vinculado ao direito à qualidade 

de vida, eis que sem saúde não há que se falar em vida com qualidade. O direito à 

saúde, portanto, é um direito adstrito à qualidade de ser pessoa dentro do próprio plano 

de existência (vida) com dignidade. Afinal, viver de forma a afrontar os padrões 

mínimos de se viver com saúde é negar o direito à vida com qualidade. 

Observe-se que a cláusula geral de tutela da personalidade, que é o valor 

dignidade da pessoa humana, acrescenta um plus no direto à vida. Ou seja, não basta ter 

direito à vida, mas sim a uma vida digna e, portanto, dotada com os padrões mínimos de 

saúde. 

O direito sanitário contempla uma infinidade de assistências, dentre elas, a 

curativa com a disponibilização de medicamentos e realização de procedimentos 

cirúrgicos. O que se problematiza neste trabalho é, justamente, até que ponto o direito à 

personalidade à saúde legitima o individuo a cobrar do Estado qualquer tipo de 

medicamento ou procedimento cirúrgico. E mais, dentro da estrutura federativa do 

Brasil, os municípios estão numa situação mais frágil com relação aos demais entes 

federativos, mormente, com relação às receitas. Deve figurar em situação de igualdade 

                                                 
100

 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Almadina, 2006, p. 05. 
101

 BARRETO, Vicente. WASEM, Franciele. Entre duas escrituras: multiculturalismo e direitos humanos. 

Revista Juris Poiesis. Rio de Janeiro, nº 14, p. 232, jan-dez. 2011, p. 232. 
102

 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.173. 



56 

 

com a União e Estado para prestar assistências de alta complexidade quando não é de 

sua responsabilidade na sistemática do SUS? 

Como bem lembra Roxana Borges
103

, a função precípua do direito no que tange 

o direito de personalidade é obstar a interferência indevida de um indivíduo na esfera 

jurídica de outro impedindo o exercício de seus direitos mais íntimos. A aludida 

interferência, no entanto, toma conotações diversas quando se pensa em um direito que 

venha a ser refletido no âmbito coletivo como é o caso do direito fundamental à saúde e 

que é um direito de personalidade. 

Deveras, quando se pensa em uma prestação de assistência à saúde de forma 

individual a ser operacionalizada pelo Estado, não se pode deixar de analisar se aquela 

assistência poderá ser feita, sem o comprometimento ao direito à saúde da coletividade 

realizado através da efetivação de políticas públicas. Ou seja, o fornecimento de 

medicamentos e procedimentos cirúrgicos de forma individual proveniente de decisão 

judicial não estaria interferindo na esfera de terceiros ao utilizar determinado recurso 

que poderia ser aplicado para cuidar do direito saúde de muitos? 

Nesse momento cabe a reflexão concernente ao princípio da solidariedade, afeto 

ao direto de personalidade. Maria Celina Bodin Moraes
104

 afirma que:  

 

De acordo com o que estabelece o texto da Lei Maior, a configuração 

do nosso Estado Democrático de Direito tem por fundamento a dignidade da 

pessoa humana, a igualdade substancial e a solidariedade social, e determina, 

como sua meta prioritária, a correção das desigualdades sociais e regionais, 

com o propósito de reduzir os desequilíbrios entre as regiões do País, 

buscando melhorar a qualidade de vida de todos os que aqui vivem. 

A expressa referencia à solidariedade, feita pelo legislador 

constituinte, estabelece em nosso ordenamento um princípio jurídico 

inovador, a ser levado em conta não só no momento da elaboração da 

legislação ordinária e na execução de políticas públicas, mas também nos 

momentos de interpretação e aplicação do direito, por seus operadores de 

demais destinatários, istoé, por todos os membros da sociedade. 

 

Assim, ao aplicar e interpretar o direito de personalidade à saúde, deve-se ter em 

mente o princípio da solidariedade no momento em que se deve buscar a melhoria da 

qualidade de vida de uma universalidade e não de um indivíduo. Esse, contudo, não é o 
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entendimento de Roxana Borges
105

, que reconhece a solidariedade numa vida social, 

mas que o princípio da solidariedade não afeta todo o campo jurídico, não sendo 

aplicado na esfera dos direitos da personalidade, tendo a autora afirmado:  

 

Não negamos o paradigma individualista sob o qual esta análise se 

desenvolve. Contudo, é preciso se despojar dos preconceitos para verificar 

que, se a defesa de um individualismo ilimitado não tem propósito nos dias 

atuais, a compreensão da utilidade de um individualismo localizado, atuando 

sobre certos campos do direito, é necessária para a garantia do direitos de 

personalidade e do livre desenvolvimento da pessoa. Do mesmo modo, a 

defesa, voltada especificamente para a tutela dos direitos de personalidade, de 

um indivíduo jurídico restrito não afeta a necessidade de atuar através do 

princípio da solidariedade em outras áreas do direito. 

 

Acredita-se que é, justamente, dentro da esfera de se considerar o direito à saúde 

como direito de personalidade adstrito à vida com qualidade frente ao princípio da 

solidariedade é que se encontra sinalização de uma resposta judicial correta quando de 

apreciação de demandas individuais. Afinal, como registra Edna Raquel
106

 existe uma 

interdependência entre os homens e entre as coisas que devem ser consideradas dentro 

de uma reflexão bioética, o que pode ser, indubitavelmente, transportado para a reflexão 

proposta nesse trabalho. Ou seja, o individuo não pode ser considerado isoladamente 

quando se trata do direito à saúde, devendo considerar o aspecto coletivo dentro de um 

contexto de bioética vinculada a políticas públicas. 

Nesse sentido da bioética e da particularidade da sociedade brasileira para o 

enfrentamentos de tais questões Vicente de Paulo Barretto
107

 bem pontua que: 

 

―Essa nova sociedade tecnocientífica exige especificidades no ato de 

legislar e no ato de julgar, que irão processar-se no quadro do estado 

democrático de direito, mas pressupondo uma leitura da constituição e das 

leis que leve em consideração ao lado do fato biológico os valores e 

argumentos morais, explicitados no espaço público democrático. 

 A Constituição de 1988 (preâmbulo e art. 1º) estabelece que a 

República Federativa do Brasil constitui-se em estado democrático de direito, 

que pressupõe, assim, alguns pressupostos éticos, sociais e políticos, 

implícitos à própria ordem constitucional. Esses princípios por se acharem 

integrados na ordem constitucional são imprescindíveis para a sua 

interpretação. A atual Constituição é uma constituição com características 

próprias, que se fundamenta em valores e princípios, parâmetros necessários 

para a sua leitura e aplicação. Antes de tudo, a atual constituição brasileira 
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exige para a sua aplicação o entendimento das relações entre a moral e o 

sistema jurídico no contexto de uma sociedade tecnocientífica, que tem na 

biopolítica o eixo central da vida humana.‖  

 

É de significativa importância das reflexões bioéticas acerca da matéria, eis que 

as soluções judiciais não poderão deixar de analisar os princípios éticos trazidos pela 

Constituição Federal, pelo que a bioética deve iluminar as soluções dos problemas que 

afligem a coletividade, conforme consignado por Vicente de Paulo Barretto
108

: 

O mais novo ramo da filosofia moral poderá definir, assim, não um 

código de normas substantivas, que sirva de guia para as políticas públicas de 

saúde e de pesquisa biológica, mas sim analisar as condições racionais para a 

existência de argumentos, fundadores de princípios, que serão materializados 

através da ordem jurídica, e visem resguardar a pessoa humana e os seus 

descendentes. Os problemas bioéticos referem-se em sua amplitude às 

condições de conservação e melhoria da própria condição humana, que se 

expressam no estado de saúde de cada pessoa, reflexo não somente de 

condições físicas ou psíquicas do indivíduo, mas também, de políticas 

públicas e da prática da medicina. Nesse sentido, a bioética insere-se na 

tradição da ética prática, analisando do ponto de vista ético a prática da 

medicina e, também, os fundamentos e objetivos das políticas públicas de 

saúde.  

 

Interessante a abordagem efetuada acima, eis que as discussões acerca da 

efetividade dos diretos à saúde é ampla, devendo-se estabelecer neste contexto as 

responsabilidades e direcionamentos seguindo-se patamares bioéticos.  

Nesse sentido, Vicente de Paulo Barretto
109

 diferencia a responsabilidade moral 

(adstrita à verificação do que é ―certo‖ ou errado‖ diante dos atos praticados pelos 

indivíduos) da responsabilidade jurídica (objetivando-se no contexto de instituições e 

normas jurídicas). Entrementes, o que se busca é a assunção das responsabilidades 

destacadas, de forma conjugada, realizando-se uma reflexão ético-filosófica na 

aplicabilidade dos institutos e na formulação das políticas públicas de saúde. 

A dimensão social dentro das análises dos conflitos éticos idealizou-se a 

construção da denominada bioética de intervenção, que segundo seus criadores Dora 

Porto e Volnei Garrafa
110

 vinculam-se à saúde como qualidade de vida reconhecendo o 
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contexto social como legítimo campo de estudos. Nesse sentido, escrevendo sobre 

inclusão social e bioética, Volnei Garrafa
111

 esclarece que: 

 

De qualquer modo, portanto, a Declaração Universal de Bioética e 

Direitos Humanos re-define a agenda bioética para o Século XXI, 

expandindo generosamente seu campo de interpretação, pesquisa e ação. As 

firmes e legítimas ações políticas dos países latino-americanos foram 

decisivas para a mudança do panorama. Ou seja: a Bioética incursionou pela 

política para incluir as questões sociais em sua agenda. E isso não é 

biopolítica. É a bioética intervindo em sua dimensão mais ampla: a política. 

Esse grande passo, sem dúvida, consequências positivas e concretas no 

sentido de ampliar as discussões éticas em saúde, proporcionar melhores 

condições para a implementação de medidas de inclusão social e favorecer a 

construção de sistemas sanitários mais acessíveis; criando, assim, condições 

para que as sociedades humanas alcancem uma qualidade de vida mais justa. 

 

E ao analisar o contexto social deve-se ter em mente sempre a realidade moral 

prática para que se possa pensar no desenvolvimento de uma teoria da justiça, conforme 

bem pontua Eusebio Fernadez
112

. Nesse sentido, acredita-se que dentre vários aspectos 

bioéticos, que devem ser levados em conta nas decisões judiciais pode-se destacar a 

necessidade de se visualizar a responsabilidade individual e pública, a alocação de 

recursos e a equidade como base ética. 

A questão da ética de responsabilidade consubstancia-se em aspecto relevante 

para verificar se a responsabilidade é efetivamente do Estado quando figura no polo 

passivo de uma ação ou de um particular. Na formatação do funcionamento do Sistema 

Único de Saúde não se discute muito quais as efetivas obrigações dos atores sociais no 

cuidado da saúde de determinado indivíduo, chegando Volnei Garrafa, Gabriel Oselka e 

Débora Diniz
113

 a destacar: 

Dentro de uma escala de obrigações de complexidade crescente, mas 

de deveres proporcionais, como se pode mensurar a ética da responsabilidade 

individual (e o nível de comprometimento...) de um simples funcionário 

administrativo do centro de saúde que trata mal os usuários? Do maqueiro 
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que faz "corpo mole" na portaria do pronto-socorro? Do motorista que alega 

"desvio de função" ao ser solicitada sua ajuda para acomodar um acidentado 

na ambulância? Da auxiliar de lavanderia ou de cozinha que descuida dos 

preceitos indispensáveis de higiene e limpeza? Do médico que atende 

desleixadamente os doentes? Do político responsável pela adição de 

"emendas" de seu interesse particular ao orçamento sanitário público? Do 

burocrata que retarda propositadamente ou por desinteresse a liberação de 

verbas dramaticamente aguardadas em localidades necessitadas? Do ministro 

todo-poderoso que se julga o proprietário único da "chave do cofre"? Ou do 

presidente da República que na prática concreta insiste em não priorizar a 

saúde dentro das ações políticas do seu governo (7)? 

 

Vê-se que existe uma responsabilidade que é individual por mais que esteja 

dentro de um contexto de prestação dos serviços de saúde custeado pelo Estado. Por 

outro lado, questão interessante a se discutir acerca de responsabilidade é quando os 

municípios são acionados por um idoso ou uma criança pertencentes a famílias com 

significativos recursos financeiros para cuidar de seus familiares. Argumenta-se que o 

SUS deveria atender a todos sem discriminação, mas esquece-se da discussão 

contratextual que existe vários responsáveis que devem assumir a sua parcela, tal qual, a 

família, a própria sociedade, dentre outros. Note-se, então, que o Poder Público é uma 

das vertentes e não o principal responsável. Ou seja, os municípios brasileiros são 

condenados a custear um individuo tratamento a um indivíduo altamente custoso para 

os cofres públicos, sob a argumentação de que a responsabilidade de prestar saúde é do 

Estado (genericamente considerado) e, portanto, todos os entes respondem 

solidariamente. Logo, por que motivo não são acionadas as famílias já que, igualmente, 

responsáveis solidárias? 

Essa é uma questão bioética a ser discutida, já que são várias as situações em 

que significativos recursos públicos são destinados a uma só pessoa em detrimento de 

sua aplicabilidade em politicas públicas, que atendem a coletividade, em virtude de 

decisões judiciais, sendo que muitas dessas pessoas possuem parentes de primeiro grau 

que tem plenas condições de custear o procedimento ou medicamento pleiteado em 

juízo. 

No que se refere à responsabilidade pública a bioética destina seus olhares para a 

priorização de investimentos, como bem pontuam Volnei Garrafa, Gabriel Oselka e 

Débora Diniz
114

 ao aduzirem que  
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A discussão sobre "prioridades" começa a adquirir conotações éticas 

crescentemente dramáticas. É responsabilidade do Estado e das instituições 

públicas individualizar soluções morais com as quais se possa enfrentar a 

escassez, soluções estas que não comportam nem a discriminação injusta nem 

a tirania de minorias (8). Dentro do contexto brasileiro, "individualizar 

soluções morais" ou "priorizar recursos públicos" deve significar atenção 

preferencial à maioria populacional necessitada. 

 

Veja-se a importante observação de se ter cuidado com a tirania das minorias e 

que a atenção preferencial dentro do contexto de responsabilidade pública está afeta à 

maioria necessitada da população. Estas são questões que devem ser enfrentadas pelos 

juízes na elaboração de suas sentenças, quando se deparam com pleitos individuais de 

procedimento cirúrgicos ou concessão de medicamentos de alta complexidade em face 

dos municípios, por exemplo. 

A alocação de recursos sanitários, portanto, consubstancia-se em matéria 

bioética vinculada às políticas públicas, haja vista que a efetivação de estudos, 

planejamentos e direcionamento de recursos para atender o direito constitucional à 

saúde envolve questões éticas e morais na busca de uma efetiva justiça. Não se pode 

negar que a contextualização ética implica na efetivação de escolhas e que na realização 

destas deve-se ter em mente a equidade, a qual tem como consequência a igualdade, que 

no dizer de Rui Barbosa
115

 em Oração aos Moços representa aquinhoar desigualmente 

aos desiguais na medida em que se desigualam.  

Nesse sentido, Volnei Garrafa, Gabriel Oselka e Débora Diniz
116

 afirma que: 

 

A eqüidade é, então, a base ética que deve guiar o processo decisório 

da alocação de recursos. É somente através deste princípio, associado aos 

princípios da responsabilidade (individual e pública) e da justiça, que 

conseguiremos fazer valer o valor do direito à saúde. A eqüidade, ou seja, o 

reconhecimento de necessidades diferentes, de sujeitos também diferentes, 

para atingir direitos iguais, é o caminho da ética prática em face da realização 

dosdireitos humanos universais, entre eles o do direito à vida representado, 

neste debate, pela possibilidade de acesso à saúde. A eqüidade é o princípio 

que permite resolver parte razoável das distorções na distribuição da saúde, 

ao aumentar as possibilidades de vida de importantes parcelas da população. 

 

São várias, portanto, as reflexões bioéticas que devam ser levadas em 

consideração na elaboração das respostas a serem emitidas pelo poder judiciário não se 

limitando a enfrentar a matéria, mas não calcado numa gramática semântica dedutivista, 
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e sim dentro de uma abordagem ampla para se extrair da Constituição o que ela mesma 

exige, considerando os aspectos bioéticos.  

Dentro do contexto de considerar aspectos morais-práticos para identificação da 

resposta constitucionalmente adequada em termos de concessão de medicamentos e 

procedimentos de saúde, deve-se considerar o fato de que o Supremo Tribunal Federal 

(STF) realizou audiência pública para debater o tema da judicialização da saúde no dia 

27 de abril e 7 de maio de 2009. Ouviu-se, então, gestores e usuários do SUS, momento 

em que foram veiculados variados argumentos da própria sociedade sobre os diversos 

aspectos, tais como, questões técnicas, administrativas, políticas, econômicas e 

jurídicas. 

Foram apresentados, então, diversos textos, os quais foram catalogados e estão 

disponíveis no site oficial do Supremo Tribunal Federal e dentre vários se pode fazer 

referências a alguns, que fogem da formatação doutrinária da ciência jurídica, mas que 

representam o sentimento e percepção da própria sociedade. Assim, o Fórum das 

ONG/Aids do Estado de São Paulo emitiram documento denominado de ―Carta Aberta 

à População e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal‖
117

, na qual dentre outras 

pontuações registraram: 

 
Nós, organizações da sociedade civil, usuários e cidadãos, estamos 

hoje em praça pública para defender o direito à saúde e exigir a dignidade 

que a Constituição nos assegura.  

Neste momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) está realizando, 

em Brasília, audiência pública para discutir as diversas ações judiciais que 

obrigam o SUS a fornecer medicamentos, insumos e procedimentos médicos 

não cobertos pelo sistema público.  

O resultado da audiência poderá ser a edição de uma Súmula 

Vinculante sobre o tema, que deve interferir nas decisões de primeira e 

segunda instâncias no País.  

Queremos aqui alertar: existe um movimento, que chegou ao STF, 

daqueles que desejam coibir nosso direito de acionar a Justiça e aqueles que 

afirmam que o SUS só deve cobrir o que for "financeiramente possível" 

A população brasileira não pode ser responsabilizada pelas falhas dos 

gestores dos SUS. O problema é a ausência do Estado e não a existência das 

ações judiciais. O Poder Judiciário é imprescindível para garantir o direito à 

saúde nos muitos casos de omissão governamental.  

 

A carta traz então a percepção de que o Estado defende que a disponibilização 

dos medicamentos e procedimentos só deve ocorrer dentro de uma possibilidade 

financeira, mas que a população não pode se responsabilizar pelas falhas dos gestores 
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do SUS, sendo defendido no respectivo documento, no que pertine a medicamentos de 

alta complexidade, padronização do SUS e prescrição responsável.  

A UPADH – União dos Parentes e Amigos do Doente de Huntington entidade de 

apoio às famílias portadoras da Doença de Huntington também se manifestou, tendo 

destacado em seu texto
118

 que: 

 

1) Responsabilidade dos entes da federação em matéria de direito 

à saúde. Entendemos que deve ser respeitada a solidariedade entre os entes 

federados (União, estados, municípios e distrito federal), conforme menciona 

a Constituição.  

2) Obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita 

por médico não pertencente ao quadro do SUS ou sem que o pedido 

tenha sido feito previamente à Administração Pública. Considerando que 

muitas vezes os pacientes não têm condições de ir até os locais de 

atendimento público, ou não podem esperar pela disponibilidade de vaga, o 

que agravaria seu estado, somos favoráveis à prescrição de 

tratamento/medicamentos pelo Ministério da Saúde também por médico não 

pertencente ao quadro do SUS. Importante ressaltar que muitos médicos do 

setor público não recebem autorização de seus superiores para a prescrição de 

medicamentos de alto custo, o que obriga o paciente a procurar médico 

privado para isso.  

3) Obrigação do Estado de custear prestações de saúde não 

abrangidas pelas políticas públicas existentes. Defendemos o custeio de 

prestação de saúde não abrangidas ainda pelas políticas públicas, e defende 

como prioridade a criação de protocolos clínicos e políticas públicas para as 

diversas patologias. É importante que o Ministério da Saúde cumpra os 

prazos estabelecidos para a implantação dos protocolos, e que se valha 

daqueles já elaborados por especialistas, fazendo adequações se necessário, o 

que diminuiria tempo e custos. É imprescindível a participação de 

especialistas de cada patologia na elaboração dos protocolos e também 

devem ser feitas atualizações, conforme surjam novos procedimentos.  

4) Obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos ou 

tratamentos experimentais não registrados na ANVISA ou não 

aconselhados pelos Protocolos Clínicos do SUS. Entendemos que é 

necessário criar mecanismos de agilização dos processos de registro na 

ANVISA mas, enquanto esses medicamentos ou tratamentos não são 

registrados, é necessária sua disponibilização, para se ter campo de 

mostragem e mais rápida demonstração da eficácia dos 

medicamentos/tratamentos, uma vez que não existem protocolos clínicos para 

todas as patologias.  

5) Obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e 

não previsto nas listas do SUS. As listas do SUS precisam ser revistas 

periodicamente por equipes competentes, embasadas em indicações de 

especialistas, fazendo os ajustes necessários, mas enquanto isso não ocorre, é 

necessário que o Estado garanta o medicamento, uma vez que existam 

evidências de sua eficácia, pois a falta de protocolos clínicos implica na falta 

da inclusão de muitos medicamentos nas listas do SUS 

6) Fraudes ao Sistema Único de Saúde. Somos totalmente contra 

qualquer fraude e ato ilícito e esperamos que os responsáveis sejam punidos 

dentro do rigor da lei. Reconhecemos que existem maus profissionais e 

pessoas mal intencionadas, como há em diversos setores, mas ela s são 

minoria. É preciso que sejam criados mecanismos eficientes de fiscalização 
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para coibir abusos. A regulamentação dos procedimentos poderá acabar ou 

dificultar a possibilidade de fraudes.  

 

A sociedade brasileira de reumatologia, também, apresentou manifestação, tendo 

registrado acerca dos medicamentos de alto custo, que a sua prescrição deveriam ser 

levados em conta, além da boa prática da medicina, ―os conceitos de custo-benefício, 

custo-efetividade e custo-‗utility‘‖ 
119

; 

O Sindicato dos Médicos e do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, 

da mesma forma, apresentaram contribuição formal
120

 à discussão, tendo afirmado que a 

judicialização da saúde representa um pedido de socorro da população ao Poder 

Judiciário, acreditando que a minimização dos problemas virá com mudanças das regras 

de distribuição dos recursos do SUS, devendo-se levar em conta as necessidades reais 

de cada município levando-se em consideração as informações do Sistema de 

Informações sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. 

O Grupo de Otimismo de Apoio ao Portador de Hepatites afirmam que o 

Judiciário se transformou no melhor hospital de saúde do Brasil, mas esse absurdo não 

deve continuar devendo num prazo razoável de seis a nove meses o Ministério da Saúde 

deve ―incluir nos protocolos clínicos os medicamentos aprovados pela ANVISA, ou 

caso contrário explicar oficialmente o porquê da não introdução na grade de 

medicamentos do SUS‖121
. 

Assim, diante de tudo quanto discutido dentro do aspecto do contexto moral-

prático percebe-se uma incursão em discussões sociológicas e bioéticas acerca de 

pontos a serem considerados quando da análise dos limites e possibilidades dos 

municípios arcarem com medicamentos e procedimentos de saúde de altos custos e 

complexidade. Em seguida, considerando-se a matriz teórica consistente na 

Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva será identificada uma estruturação feita através 

dos princípios das discussões efetivadas. 

Observe-se que neste capítulo buscou-se o estabelecimento de um horizonte 

moral-prático acerca do que vários segmentos não jurídicos entendem acerca da 

                                                 
119

 A manifestação pode ser encontrada no endereço eletrônico: <http://www.stf.jus.br/ 

arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Medicamentos_de_Alto_ Custo__Quem_paga_a_ 

conta_.pdf>. 
120

 O teor do documento pode ser encontrado, através do endereço eletrônico: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/MANIFESTO_SIMEPE_C 

REME_STF.pdf>. 
121

 O teor do documento pode ser encontrado, através do endereço eletrônico: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Grupo_Otimismo_de_Apoi 

o_ao_Portador_de_Hepatite.pdf>. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Medicamentos_de_Alto_Custo__Quem_paga_a_conta_.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Medicamentos_de_Alto_Custo__Quem_paga_a_conta_.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Medicamentos_de_Alto_Custo__Quem_paga_a_conta_.pdf


65 

 

efetivação do direito fundamental à saúde e, por reflexo, ao problema dos limites de 

responsabilidade dos municípios nos procedimentos de alta complexidade. Deveras, 

foram estabelecidos alguns consensos e dissensos acerca da prestação da assistência à 

saúde e que tem reflexo direto na racionalidade da responsabilização, a qual se pretende 

verificar. 

Assim, passando por textos sociológicos e filosóficos identificou-se a ideia de 

que o direito fundamental à saúde está atrelado à qualidade de vida e que vida digna, 

por sua vez, consubstancia-se em um direito de personalidade. É consenso, também, a 

situação de fragilidade dos municípios na formatação da federação e que a ética da 

responsabilidade indica a assunção de parcela da responsabilidade da assistência não 

somente ao Estado, mas também, à família e sociedade como um todo. Acompanhou-se 

a indiscutível necessidade de priorização e alocação adequada de recursos públicos para 

que se consiga atender as demandas de saúde e que equidade deve ser visualizada como 

base ética. Algumas entidades registraram a exigência da dignidade dos cidadãos 

assegurada pela constituição no contexto de prestar-lhes assistência à saúde. 

Enfim, são várias arguições emergidas pelas searas não jurídicas e que 

representam alguns consensos em torno da temática estudada, tendo-se identificado, 

outrossim, dissensos no que se refere à necessidade de prestar a assistência requerida 

independentemente da possibilidade financeira do poder público em prestá-la. Observa-

se dissenso, ainda, na discussão de custeio de medicamentos e procedimentos fora da 

sistematização do SUS, representando disparidade das arguições dos Poderes 

Executivos demandados e os anseios sociais. 

Feita a redução da complexidade com a identificação do problema e 

proporcionada a ampla discussão moral-prática envolvendo a efetividade do direito à 

saúde e, por reflexo, a responsabilização dos municípios quando for discutida a alta 

complexidade, passa-se, em seguida, a identificação dos princípios que devam estruturar 

a discussão para se avançar na identificação da busca da resposta correta. 

 

4.2 A ESTRUTURAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA 

 

Antes de refletir em que consiste a estruturação da abordagem moral-prática 

através dos princípios, cumpre-se realizar definição do que se considera como princípios 

e a sua diferenciação com as regras jurídicas. Muito se escreveu acerca dos princípios 
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havendo classificações e concepções diversas, devendo-se registrar abordagem do autor 

estadunidense Dworkin
122

 segundo o qual ―mesmo aqueles que mais se assemelham a 

regras não apresentam consequências jurídicas automaticamente quando as condições 

são dadas.‖ Os princípios, então, refletem padrões que se constituem como ―exigência 

de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade‖. Observa-se, assim, 

que Dworkin defende a existência de uma estrutura principiológica que sustenta a 

comunidade. 

Como princípios se constituem em padrões provenientes da convivência 

humana, pode-se dizer que refletem um contexto moral-prático, pelo que captam este 

sentido das relações entre as pessoas, auxiliando na identificação da resposta mais 

adequada em direito, sob o prisma constitucional, como destaca Lenio Streck
 123

: 

 

Nesse sentido, é necessário (re) afirmar o seguinte: o vínculo entre 

princípio e moral tem seu ponto de estofo exatamente no momento em que se 

percebe que a inserção do mundo prático representa um compromisso dos 

juízes no momento da decisão. Ou seja – e isto é uma questão de democracia 

- a cooriginariedade entre direito e moral, que tem seu enraizamento no todo 

principiológico da Constituição, impõe um dever de correção ao órgão 

judiciante. Isto significa que, mais do que uma pauta ideal para os juízes, a 

tese da resposta correta (ou constitucionalmente adequada), impõe-lhes um 

dever: o de demonstrar a legitimidade de suas decisões (espécie de 

accountabillity). 

Diante disso, a pergunta certamente será esta: como se dá tal 

legitimidade? 

A resposta apresenta um delineamento do significado assumido pelos 

princípios neste novo paradigma: a legitimidade de uma decisão será auferida 

no momento em que se demonstra que a regra/norma por ela concretizada é 

instituída por um princípio. Desse modo, tem-se o seguinte: não há regra sem 

um princípio instituidor. Sem um princípio instituinte, a regra não pode ser 

aplicada, posto que não será portadora do caráter de legitimidade 

democrática.  

 

Percebe-se que para Lenio Streck todas as regras estão salvaguardadas em um 

princípio e, em sendo as regras fruto de consensos sociais, pode-se, justamente, afirmar 

que os princípios estruturam os consensos, diferentemente de Marcelo Neves
124

, o qual 

entende os princípios como estruturadores de dissensos, tendo afirmado que: 
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Os princípios jurídicos, sobretudo os constitucionais, têm a tarefa 

fundamental de selecionar, do ponto de vista interno do direito, expectativas 

normativas com pretensão de validade moral, valores-preferência ou valores-

identidade de grupos, interesses por estabelecimento de padrões normativos, 

assim como expectativas normativas atípicas as mais diversas, que circulam 

de forma conflituosa no ambiente ou contexto do sistema jurídico. (...), os 

princípios constitucionais apresentam, respectivamente, maior mobilidade 

para exercer um papel seletivo perante essa diversidade contraditória, em 

uma esfera pública caracterizada pelo dissenso estrutural. 

 

Por outro lado, Carneiro
125

 entende que após o jogo dialógico contratextual os 

princípios estruturam não somente consensos, mas também dissensos, muito embora 

tenha, igualmente, registrado que os princípios não são aplicados primitivamente e que 

a sua normatividade não prescinde das regras, ao afirmar que: 

 

Princípios são conexões que sustentarão essas regras, bloqueando 

através de seu conteúdo deontológico – que é derivado do alinhamento 

compreensivo obtido no jogo dialógico contratextual – possibilidades 

aplicativas e, ao mesmo tempo, determinando a opção por outra. 

 

Com isso, tem-se que os princípios bloqueiam possibilidades de regulamentação, 

mas demandam, fora do campo do consenso, respostas que eles não podem dar. Assim, 

foi abordado que para Carneiro
126

 ―ao não dizerem nada sobre uma determinada solução 

tecnológica, os princípios podem, por outro lado, ―ouvir‖ tudo sobre a 

institucionalização da razão moral-prática‖. Os princípios, então, ―escutam‖ o debate 

dialógico contratextual e realiza a filtragem identificando a compatibilidade do que foi 

dito com o que deveria ser ―escutado‖ por eles. Com isso, os princípios resgatam a 

moral-prática permitindo que se transite num espaço existencial, sem comprometer o 

aspecto regulatório do direito. 

Dessa forma, deve-se analisar, sob o prisma dos princípios constantes na 

formatação constitucional, o quanto discutido no jogo dialógico contratextual em que 

foram apresentadas visões sociológicas e filosóficas (portanto textos não jurídicos) e 

realização de audiência pública acerca da saúde como um direito da personalidade, bem 

como algumas discussões bioéticas e sentimentos de instituições. No entanto, não se 

pode perder de vista o que venha a ser denominado como princípio, seguindo-se a 
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advertência de Lenio Streck
127

 para aquilo que denominou de panprincipiologismo 

consistente em um fenômeno caracterizado pela proliferação de princípios apresentados 

como discursos com pretensão de correção ou como ―álibe para decisões que 

ultrapassam os próprios limites semânticos do texto constitucional‖.  

Já que se está tratando de saúde e assistência com medicamentos e 

procedimentos de elevado custo ou complexidade, acredita-se que a reflexão 

contratextual apresentada deve ser ―escutada‖ pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, devendo-se ater à advertência de Carneiro
128

 de que: 

 

Se analisarmos o padrão de racionalidade presente em pretensões de 

correção fundamentadas em princípios, logo perceberemos que tem sido 

comum colocar ―palavras na boca‖ desses princípios. Quando sustentamos, 

por exemplo, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, que o 

Estado forneça estimulantes sexuais a um idoso ou que células tronco 

descartáveis não devem ser objetos de pesquisa científica, não estamos nos 

movimentando na integralidade daquilo que esse princípio ouviria na 

abertura cognitiva contratextual e, portanto, deontologizamos algo que, muito 

provavelmente, estaria fora do âmbito dissensual no qual o direito se 

movimenta. (...) Se a nossa pretensão é resgatar a razão moral-prática – e esse 

é o motivo pelo qual invocamos a normatividade dos princípios – falar em 

dignidade da pessoa humana nesse paradigma é uma tautologia, pois é o 

mesmo que dizer que direito é direito. A dignidade da pessoa humana 

representará aquilo que de mais geral pode ser dito sobre o direito e, em 

sendo assim, em nome dessa mesma dimensão antropológica, haverá 

inúmeras variáveis que deverão ser levadas em conta no jogo dialógico de 

abertura contratextual.  

 

Ao analisar as discussões acerca dos direitos da personalidade, então, uma 

questão que está sedimentada dentro da sociedade complexa em que se vive é que um 

indivíduo deve ser efetivamente protegido em sua saúde, mas a intervenção do Estado 

para promover tal proteção não deve comprometer a saúde de outros. Assim, partindo-se 

da premissa que o direito à saúde tem estreita vinculação com a qualidade de vida a 

dignidade daquela pessoa enferma deve ser avaliada dentro de um contexto coletivo.  

Tomando-se como base o primado metodológico do problema apresentado 

consistente nos limites da responsabilidade dos municípios a concederem medicamentos 

e procedimentos de saúde de elevado custo ou complexidade, deve-se o princípio da 

dignidade da pessoa compatibilizar-se com a sistemática que o Estado se estruturou para 

cuidar da saúde dos cidadãos. Ou seja, um cidadão tem direito a uma vida digna com 
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saúde e, portanto, deve ter a sua enfermidade tratada pelo Estado, eis que a saúde é um 

direito fundamental seu, mas isso implica que o ente federativo município deve custear 

diretamente todo e qualquer tratamento solicitado, mesmo sendo de elevado custo e 

complexidade? 

É preciso que o principio da dignidade da pessoa humana ―escute‖ a discussão 

acerca de ser um direito da personalidade de um indivíduo ter vida digna consistente em 

saúde com qualidade, mas que não perca de vista a solidificação do regramento fruto 

das relações humanas de que a coletividade não pode suportar os prejuízos com a 

assistência de um cidadão. Note-se que se está tratando somente dos procedimentos e 

medicamentos para atender altas complexidades e que não se está dizendo que o Estado 

como um todo não deva custear, mas sim quais são os limites e possibilidades dos 

municípios. 

Afinal, o ente federativo município deve cuidar da efetivação de políticas 

públicas locais agindo em conjunto com os demais entes, mas a sua obrigatoriedade 

deve estar adstritas às regras estabelecidas dentro do desenho constitucional, as quais 

são explicitadas no capítulo seguinte. É dizer, a moral-prática deve ser trazida para a 

aplicação do direito, através dos princípios e que estes devem escutar as arguições 

dentro de um jogo dialógico contratextual para em seguida, estruturarem as abordagens 

morais, que serão aplicadas através das regras. Essa é, justamente a ideia de sistema, 

tendo destacado Edgar Morin
129

 que a ―intelegibilidade do sistema deve ser encontrada, 

não apenas no próprio sistema, mas também na sua relação com o meio ambiente, e que 

essa relação não é uma simples dependência, ela é construtiva do sistema‖ 

Assim, ao se visualizar o princípio da dignidade da pessoa humana o que se 

identifica à priori é que efetivamente os cidadãos devem ter a prestação estatal para a 

sua enfermidade, mas isso não implica que a integralidade da prestação seja feita pelos 

municípios quando se está em discussão medicamentos e procedimentos envolvendo 

elevado custo e alta complexidade. Afinal, acaso custei sozinho tais assistências poderá 

terminar por comprometer diversas outras atividades dos municípios atinentes à atenção 

básica e ou procedimentos que não sejam de alta complexidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, então, estaria em consonância com 

o princípio da solidariedade mencionado no tópico anterior. Ou seja, o direito a ser 
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tratado está dentro do contexto de seu direito de personalidade, sendo a vida digna 

vinculada à saúde plena, mas não pode comprometer a saúde pública municipal.  

A título de exemplo podemos citar o caso do serviço de hemodiálise que é 

considerado como de alta complexidade e a realização das dialises em pacientes com 

rins comprometidos são realizadas em equipamentos de altas tecnologias, sendo o 

procedimento altamente custoso. A União disponibiliza tais serviços, os quais muitas 

vezes são prestados nos municípios, mas os recursos são encaminhados pela União, 

através de uma sistemática própria para aqueles municípios habilitados para tanto. São 

emitidas, então, as denominadas APAC´s (Autorizações de Procedimentos de Alta 

Complexidade) em sistemas próprios de informação para fins de faturamentos por parte 

dos municípios.  

Então, acredita-se não estar-se desconsiderando o princípio da dignidade da 

pessoa humana quando se nega pleitos individuais em face dos municípios para o 

custeio de todos os procedimentos de alta complexidade a ser pagos com recursos do 

tesouro municipal, quando estes municípios não detém a legitimidade para receber os 

correspondentes recursos do governo federal. Afinal, não se está negando o direito à 

vida digna ao cidadão requerente, mas sim delimitando os limites e possibilidades dos 

municípios na assistência à sua saúde. Observe-se que não se está a afirmar que os 

municípios não teria qualquer responsabilidade. No exemplo dado a disponibilização 

dos aparelhos de alta tecnologia para a realização da diálise é que não estaria a cargo da 

municipalidade. Isso não quer dizer que os municípios não poderiam custear os 

transportes e hospedagens do cidadão para se deslocar ao centro de realização do 

respectivo procedimento. 

Dentro do contexto de estruturação, portanto, viu-se que os princípios são 

conexões que sustentam as regras e que devem bloquear possibilidades de 

regulamentação. Assim, a dignidade da pessoa humana estrutura o consenso existente 

na discussão referente à necessidade da assistência à saúde ser prestada muito embora 

não estruture de quem seja a responsabilidade, não podendo, portanto, ser instrumento 

de fundamentação para condenação dos municípios, seguindo-se o viés de aplicação 

direta. Melhor esclarecendo, o princípio da dignidade da pessoa humana representa 

conexões, que venham a estruturar regras acerca da assistência à saúde, que serão 

tratadas no capítulo seguinte, tendo efeito, justamente contrário ao que se tem aplicado. 

Ou seja, não se podem condenar os municípios a custear um procedimento de alta 
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complexidade sem analisar os limites de sua responsabilidade, sob a argumentação de 

que todo cidadão tem direito á vida digna e que, portanto, no caso concreto a decisão 

estaria baseada no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Serão visualizadas no capítulo seguinte as regras jurídicas afetas à 

sistematização legislativa de estruturação do SUS (Sistema Único de Saúde), momento 

em que se observará que, para se atingir a efetividade dos direitos trazidos pela 

Constituição Federal em termos de saúde, existe toda uma estratégia e divisão federativa 

para tanto. Eventual decisão judicial, que venha a condenar os municípios a prestarem 

integralmente serviços afetos a alta complexidade e elevado custo, sem qualquer dúvida, 

termina por comprometer o aspecto orçamentário-financeiro municipal para realização 

dos serviços atinentes à atenção básica, bem como baixa e média complexidade. 

No que concerne ao aspecto dos custos, acompanhou-se no item anterior 

reflexões bioéticas trazendo a abordagem da denominada bioética da intervenção, a 

qual, igualmente, fala da saúde como qualidade de vida, momento em que se apresentou 

dois aspectos afetos à respectiva seara de discussão, quais seja, a alocação de recursos e 

a equidade como base ética. Assim, dentro desta discussão filosófica no âmbito 

contratextual, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana, quando invocado 

para trazer a moral para a discussão acerca da aplicabilidade do direto frente a um pleito 

individual de saúde envolvendo alta complexidade em face dos municípios, deve 

―escutar‖ os clamores sociais, o grito pela saúde, que perpassará, sem dúvidas, pela 

reflexão acerca da alocação de recursos. 

No entanto, não será o princípio da dignidade da pessoa humana, que estruturará 

a racionalidade econômica existente, mas sim aqueles princípios orçamentários, 

financeiros e de austeridade fiscal. De fato, para estruturação da discussão contratextual 

atinente à responsabilização ou não dos municípios para custear, solitariamente, um 

procedimento de alta complexidade, deve-se levar em conta, por exemplo, o princípio 

do equilíbrio, em que os valores autorizados para a realização das despesas no exercício 

deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas. (Art. 

167, inciso III, CF e Art 1º, § 1º da LC101/2000). Ou mesmo o princípio da legalidade 

em que a elaboração do orçamento deve observar as limitações legais em relação aos 

gastos e às receitas e, em especial, ao que se segue quanto às vedações impostas pela 

Constituição. (Art. 165 CF e art.167, inciso IV, CF). Pode-se pensar, ainda, no princípio 

da prudência fiscal em que o gestor da coisa pública, quando atue no sentido de 
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aumentar despesas, deve elaborar estimativa de impacto orçamentário, bem como 

declaração de que o aumento tem adequação orçamentária com as demais leis, que 

regem tal aspecto (art. 16 da LRF).  

Enfim, a racionalidade econômica na discussão do problema padrão consistente 

no questionamento acerca dos limites e responsabilidades dos municípios no custeio de 

assistências de alta complexidade é deveras relevante. Afinal, discutem-se altos custos e 

utilização de altas tecnologias num cenário em que a Federação é dividida em 04 

(quarto) entes e existe toda uma sistemática de distribuição de competências e de 

arrecadações de receitas, além da idealização do funcionamento de um Sistema Ùnico 

de Saúde (SUS). 

Nesse sentido, percebe-se que a discussão moral-prática trazida sobre no jogo 

dialógico contratextual, deve ser estruturada não somente com os princípios afetos à 

organização orçamentário-financeira-fiscal, mas, sobretudo pelo próprio princípio 

federativo consistente na composição de elementos tal qual a soberania nacional 

juntamente com as autonomias dos entes, adicionadas à repartição de competências e 

participação na vontade nacional. Frise-se que esses princípios não darão respostas 

diretas ao problema identificado, mas após a redução da complexidade com a 

identificação do problema-padrão e abertura dialógica contratextual consegue estruturar 

como a questão discutida contratextualmente pode ser decidida pelo direito como 

padrão regulatório. É dizer, estabelece-se os focos, ou melhor, as conexões para se 

identificar com a parte tecnológica, ou seja, com as regras jurídicas o que deve ser 

aplicado, determinando o porque daquela opção. 

Com isso, já que a organização é federativa e que existe a idealização do 

funcionamento de um Sistema Único de Saúde não há como deixar de considerar que os 

princípios do SUS devem estruturar a discussão. Identifica-se, então, o princípio da 

equidade, pelo qual deve-se assegurar as ações e serviços de todos os níveis de acordo 

com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 

privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido 

conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos.  O 

Princípio Universalidade traz a ideia de que ao SUS compete atender a toda população, 

seja através dos serviços estatais prestados pela União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios, seja através dos serviços privados conveniados ou contratados com o poder 

público. No contexto de organização, pode-se dizer que o SUS apresenta o princípio da 



73 

 

Regionalização/hierarquização em que os serviços devem ser organizados em níveis de 

complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a 

definição da população a ser atendida. Identifica-se, ainda, nesse contexto, o princípio 

da descentralização pelo qual se detecta uma redistribuição das responsabilidades 

quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da idéia 

de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. 

Dessa forma, conforme já verificado os princípios não são aplicados 

diretamente, mas na efetivação de uma decisão judicial podem decidir na construção da 

regra para aplicação do caso concreto. Assim, mesmo que o princípio da dignidade da 

pessoa humana não tenha aplicabilidade direta ao ―escutarem‖ todo o contexto moral-

prático terminam por estruturar a ideia de que não se pode dizer que pelo fato do 

cidadão ter direito à saúde, deve os municípios de forma indiscriminada atender 

qualquer pleito individual em sua inteireza. Deve-se ater ao caso concreto (primado 

metodológico do problema) para que se visualizem os limites e possibilidades da 

responsabilidade dos municípios, mesmo em tratando de vida, já que não se estará a se 

negar uma prestação de serviços estatal, mas sim delimitando como deve ser prestado, 

sob pena do comprometimento da saúde de muitas outras pessoas. De mais a mais, o 

problema em análise não está vinculado a tudo quanto é tipo de atendimentos e 

medicamentos, mas tão somente aqueles de elevado custo e alta complexidade. 

Quando apresentadas as razões das entidades da sociedade quando da realização 

da audiência pública realizada pelo STF percebe-se uma visão de responsabilização do 

Estado sem maiores incursões acerca da responsabilização de cada ente federativo. Ao 

que parece ao tratar sempre do Sistema Único de Saúde e, sendo os entes estruturados 

da rede, termina-se prevalecendo o entendimento da solidariedade entre os entes 

federativos. Observe-se que não há dissenso acerca da necessidade de contribuição dos 

municípios na assistência aos pacientes, que necessitam de medicamentos ou 

procedimentos de alta complexidade, mas há dissenso quanto a responsabilização 

quanto à inteireza da assistência.  

Ao ter sido mapeado no jogo dialógico contratextual as zonas de consenso e 

dissenso quanto aos limites de responsabilidade dos municípios em pleitos individuais 

de assistência à saúde tida como de alta complexidade, identifica-se, neste tópico, 

princípios, que devam estruturar a discussão, por mais que não possam conferir 

respostas diretas ao problema posto. Neste contexto o princípio da dignidade da pessoa 
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humana tem papel relevante quando identificados desentendimentos entre os entes 

federativos de quem deva assumir a responsabilidade, no momento em que a indefinição 

não pode representar ausência de prestação da assistência à saúde demandada. 

Entretanto, em momento algum o princípio da dignidade da pessoa humana poderá 

definir a responsabilidade de ente federativo. Neste momento, deve-se estruturar a 

discussão o princípio federativo, os princípios orçamentário-financeiro-fiscal ou mesmo 

os princípios do SUS. Assim, tendo-se definido essas conexões (princípios) que foram 

convocados a estruturar a busca da resposta correta (constitucionalmente adequada) do 

problema padrão identificado (representando a redução da complexidade), após a 

abertura dialógica contratextual em que se identificou os consensos e dissensos, passa-

se à análise seguinte das regras jurídicas, as quais devem ser identificadas escoradas nos 

princípios identificados. 
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5 NÍVEL DAS REGRAS JURÍDICAS  

 

Neste capítulo será abordada a instituição de regras jurídicas acerca de alguns 

aspectos relevantes para a identificação de resposta correta aos pleitos individuais 

atinentes ao direito à saúde, deduzidos em juízo em face dos municípios. Dessa forma, 

entende-se que deva ser apresentada a formatação do federalismo brasileiro e as 

competências dos municípios frente à judicialização das políticas públicas, à 

sistematização legislativa do Sistema Único de Saúde (SUS) precedida da realização de 

uma contextualização histórico-social, bem como a organização orçamentário-financeira 

dos municípios. Com isso, acredita-se que se visualiza o panorama de regras jurídicas 

para identificar os limites da responsabilidade dos municípios dentro do pacto 

federativo e a sua capacidade financeira. 

 

5.1 FEDERALISMO, AUTONOMIA E COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS, 

SEPARAÇÃO DE PODERES E JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Dentro da sistematização constitucional da federação brasileira, os municípios se 

apresentam como entes federativos, com competência significativamente ampla. Dentro 

de tal organização, os municípios possuem dois poderes totalmente independentes, 

quais sejam, o executivo e o legislativo.  

Ambos os poderes acima mencionados vivenciam inúmeras dificuldades, de 

ordem prática, para desincumbirem suas funções estabelecidas na Constituição Federal. 

Dentre as dificuldades suportadas pelos executivos municipais está a própria 

sobrevivência financeira autônoma, diante da formatação da divisão estabelecida na 

Constituição, quanto aos recursos arrecadados.  

A Constituição Federal se consubstancia na Norma Ápice, a qual rege a 

organização e o funcionamento da Federação brasileira. Dentro deste contexto, foi 

estabelecida pela CF/88 como forma de Estado a Federação, donde os quatro entes 

federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) possuem autonomia política, 

administrativa e financeira. 

Já no art. 1º da Constituição é estabelecido que a República Federativa do Brasil 

é formada por uma união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, 

constituindo-se um Estado Democrático de Direito. No mesmo sentido, como 
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complementação ao mencionado dispositivo, foi previsto no art. 18 da CF/88130, 

expressamente, a autonomia dos entes federativos. Tratando especificamente acerca da 

autonomia municipal José Afonso da Silva131 aborda que: 

 

A autonomia municipal é assegurada pelos arts. 18 e 29, e garantida 

contra os Estados no art. 34, VII, c, da Constituição. Autonomia significa 

capacidade ou poder de gerir os próprios negócios, dentro de um circulo 

prefixado por entidade superior. (...) 

A autonomia municipal, assim, assenta em quatro capacidades: (a) 

capacidade de auto-organização, mediante a elaboração de lei orgânica 

própria ; (b) capacidade de autogoverno, pela eletividade do Prefeito e dos 

Vereadores às respectivas Câmaras Municipais; (c) capacidade normativa 

própria, ou capacidade de autolegislação, mediante a competência de leis 

municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e 

suplementar; (d) capacidade de auto-administração (administração própria, 

para manter e prestar os serviços de interesse local). 

Nessas quatro capacidades, encontram-se caracterizadas a autonomia 

política (capacidade de auto-organização e de autogoverno), a autonomia 

normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre matérias de sua 

competência), a autonomia administrativa (administração própria e 

organização dos serviços locais) e autonomia financeira (capacidade de 

decretação de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma 

característica de auto-administração). 

 

Observa-se, então, que no momento em que os municípios são tratados pela 

Constituição como ente federado, terão uma condição especial dentro da formatação da 

federação. Afinal, passam a ter a capacidade de se organizarem sob os pontos de vista 

político, normativo, administrativo e financeiro para desempenharem as suas 

atribuições. 

No que concerne à auto-organização, a Constituição Federal prevê no caput do 

seu art. 29 que os municípios serão regidos por uma Lei Orgânica, a qual deverá ser 

votada em dois turnos com um intervalo mínimo de dez dias. Preconiza, ainda, que a 

referida lei deve ser aprovada por dois terços dos membros da respectiva Casa 

Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal, na Constituição do respectivo Estado e nos preceitos fixados nos incisos I a 

XIV do mesmo art. 29.  

Vê-se, portanto, que a Lei Orgânica de um município se consubstancia em sua 

própria Constituição. Registre-se, por pertinente, que é, justamente, através da referida 

                                                 
130

 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
131

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ª. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 641. 
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Lei Orgânica que os municípios asseguram a sua autonomia, eis que discriminará a 

matéria de exclusiva competência do respectivo município. 

Para completar a visualização da autonomia municipal em toda a sua inteireza, 

destaque-se o art. 30 da Constituição Federal132, o qual expressa, as competências 

afetas aos municípios, registrando-se com Hely Lopes Meirelles133 que: 

 

Essa enumeração não é taxativa, nem exaure as atribuições 

municipais, mas constitui o mínimo de autonomia que os Estados-membros e 

a própria União devem reconhecer em favor do Município, nada impedindo, 

todavia, que concedam outras franquias à Administração local. No sistema 

constitucional brasileiro, que é o de poderes enumerados, as competências 

são, em regra, estanques, salvo as que expressamente as que a Lei Magna 

declara concorrentes ou comuns. 

 

Assevere-se que a constatação da autonomia municipal visa trazer para a 

reflexão proposta neste trabalho a premissa de que o município deve ser analisado, 

separadamente, no exercício de suas competências constitucionais, eis que autônomo. 

No entanto, deve-se refletir acerca dos seus limites e possibilidades quando se trata de 

obrigatoriedade de se conferir o direito à saúde constitucionalmente previsto, quando 

requerido por um cidadão isoladamente. 

 

Dentro do contexto da autonomia do ente federativo município, tem-se a 

denominada repartição de competências, em que a Constituição Federal define as 

atribuições e encargos em que o poder político é compartilhado
134. O federalismo 

brasileiro está formatado dentro de uma ideia de cooperação em que são estabelecidos 

                                                 
132

 Art. 30 - Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil 

e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual. 
133

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.93. 
134

 DALMO DALLARI. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 30ª. ed., 2011, p. 

256. 
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instrumentos para atuação conjunta dos entes federados. Percebe-se tal sistemática 

quando se trata de desenvolvimento de políticas públicas a exemplo do cuidado à 

saúde
135

, tendo Bercovici
136

 destacado que isto se justifica: 

 

(...)pelo fato de que num Estado intervencionista e voltado à 

implementação de políticas públicas, as esferas subnacionais não têm mais 

como analisar e decidir, originariamente, sobre inúmeros setores da atuação 

estatal, que necessitam de tratamento uniforme em escala nacional.  

 

 

Vê-se, portanto, que em termos de normas jurídicas previstas na Constituição 

Federal, o Brasil se consubstancia em uma República Federativa
137

 formada pela União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo que os poderes muito embora 

independentes são harmônicos
138

 e que para se conseguir alcançar os objetivos 

fundamentais
139

 da República, deve-se operacionalizar as atividades de maneira 

cooperada. 

No que tange à efetividade ao direito à saúde, que é um direito social
140

, além de 

ser direito de todos e dever do Estado
141

 existe um significativo arcabouço de normas 

que visa sistematizar a compatibilidade e harmonia no funcionamento de um Sistema 

Único de Saúde e que será tratado a miúde neste capítulo. Por ora, faz-se relevante 

destacar que são várias as dificuldade de se identificar o responsável direto por 

determinado serviço de saúde quando solicitado por um cidadão, já que a competência é 

comum quanto ao cuidado com a saúde. 

                                                 
135

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
136

 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 

2004, p. 57-58.  
137

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
138

 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário 
139

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação.  
140

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 
141

 Art. 196. 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. 
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Diante de tantas dificuldades os poderes executivos não conseguem atender a 

todas as demandas resultando na judicialização individual das pretensões de saúde, pelo 

que se discute acerca da possibilidade de o Poder Judiciário interferir nas definições de 

matérias que são eminentemente afetas à políticas públicas. Assim, destaque-se desde 

já, que conforme registrado no capítulo I deste trabalho, consignou-se que a discussão 

está um tanto que ultrapassada, sendo plenamente possível a possibilidade do Judiciário 

intervir em tais discussões. 

Entretanto, nesta oportunidade, visa-se destacar que no que pertine à existência 

de normas jurídicas que dão suporte a tal entendimento, deve ser registrado como está 

disposta a ideia de separação de poderes. Dessa forma, tem-se que permanecer a 

tripartição clássica dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo Nelson 

Saldanha
142

 registrado que: 

 

O advento de pressões antiliberais trouxe dificuldades para o Estado 

de Direito. O intervencionismo estatal, atendendo a necessidades sociais 

incontornáveis, tem trazido problemas para os contornos do 

constitucionalismo clássico. O conceito de ―direitos sociais‖ fez com que se 

considerassem insuficientes e individualistas os ―direitos dos homem‖ do 

tempo de Jefferson e de Robespierre. Mas, mesmo com essas alterações, os 

esquemas clássicos seguem válidos; no mínimo como fontes doutrinárias e 

certamente – em alguns traços – como ideal permanente. Porque o ideal 

setecentista dos direitos não deixa de ser válido pelo fato de que lhe faltava 

―dimensão social‖. Foi ao ideal dos direitos, como tal, que se acrescentou 

esta dimensão. 

 

Dentro das atribuições do poder judiciário de julgar, consignou-se como garantia 

fundamental a apreciação, por parte o Estado-Juiz, de toda e qualquer ameaça a 

direto
143

. Com isso, fica sedimentada a ideia de que a separação de poderes não 

obstaculiza a apreciação do poder judiciário no que se refere às avaliações de matérias 

afetas às políticas públicas, tendo Antônio José Avelã Nunes
144

 lembrado que: 

 

O STF tem igualmente decidido no sentido de não considerar 

ingerência do judiciário na esfera da Administração a imposição judicial ao 
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 SALDANHA, Nelson. O Estado Moderno e a Separação de Poderes. 2. ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010, p. 187. 
143

 Art. 5º 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, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

(...) 
144

 NUNES, Antônio José Avelã. Os Tribunais e o Direito à Saúde. Revista Juris Poiesis, ano 14, nº14, 

jan-dez. 2011. 
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executivo de que este satisfaça, nos termos determinados pelo tribunal, um 

direito social previsto na Constituição, a requerimento de qualquer cidadão. 

 

Assim, em termos de existência de normas jurídicas vinculadas ao federalismo 

brasileiro, que aborda a questão da autonomia dos municípios trazida pela própria 

repartição de competências, bem como a ideia de separação de poderes, detecta-se a 

possibilidade do Judiciário analisar a responsabilidade e limites da atuação dos 

municípios na concessão de medicamentos e procedimentos de saúde de alta 

complexidade ou alto custo. 

Entretanto, o que não se pode perder de vista é que deve haver uma identificação 

de como essas decisões judiciais devem ser construídas, ou seja, como seria a resposta 

judicial correta. Nesse sentido é que se elegeu a Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva 

como paradigma para a sua identificação, sendo esse momento de avaliação, portanto, 

de um dos níveis que se deve discutir que é, justamente, as normas jurídicas. Não há 

como limitar-se a modelos lógico-dedutivistas para se identificar a resposta mais 

adequada constitucionalmente, devendo-se, por ora registrar a advertência de Wálber 

Araújo Carneiro
145 de que: 

 

Decisões que intervêm em políticas públicas e que o fazem a partir de 

justificativas ancoradas nesse macromodelo (e não são poucas) não garantem 

a autonomia do direito e, consequentemente, acentuam os efeitos diabólicos 

da jurisdição simbólica. Não são democráticas, pois a resposta, embora 

afirmando tal característica, não representará aquilo que ―deve ser a 

Constituição‖. Não garantem a isonomia, pois só conseguem sustentação 

política em situações individuais, faltando-lhe em situações de macrojustiça. 

Com isso, decisões cuja fundamentação se basta na mera autorreferência e no 

cálculo lógico – que consideram, por exemplo, desnecessário, justamente por 

essa razão, responder a todos os argumentos da parte19 – acentuam o efeito 

diabólico da função simbólica da jurisdição. Atrofiam as possibilidades de 

abertura do sistema jurídico mediante a ―cidadania tutelada‖ que 

representam. Constituem ativismos solipsistas discricionários, independente 

da ―bondade‖, da ―liberdade de consciência‖ e dos efeitos positivos que elas 

produza. 

 

No item a seguir será abordada a contextualização de normas jurídicas que 

estruturam o Sistema Único de Saúde, sendo precedida de um contexto histórico- social 

para identificação em que condições foram efetivadas as competentes normatizações.  

 

                                                 
145

 CARNEIRO, Wálber Araujo. Judicialização das políticas públicas: limites reflexivos e a 

perspectiva da decisão. In: Ricardo Rabinovich-Berkman. (Org.). Direitos humanos, justiça e trabalho. 

ed.SALVADOR: Dois de Julho, 2014, v. , p. 97-124. 
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5.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL E A SISTEMATIZAÇÃO 

LEGISLATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Para se chegar ao que se conhece hoje como SUS, várias foram as etapas que se 

passaram no que tange ao atendimento à saúde pública no Brasil, registrando-se que no 

Brasil Colônia preponderava-se a precariedade do saneamento básico, existência de 

pouquíssimos médicos e hospitais, sendo o cuidado com a saúde realizado por índios. 

Foi com o Brasil Moderno que começou a se desenhar um sistema unificado de saúde 

com a implantação do SUDS (Sistema Unificado e descentralizado da Saúde). 

De fato, a partir dos anos 20 foram criadas as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPS), sendo formatadas de forma tripartite entre empregados, empresas e 

governo, sendo que vários segmentos da sociedade eram excluídos, limitando-se aos 

trabalhadores envolvidos. Já nos anos 30 as CAPS foram acrescidas pelos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs), que eram autarquias supervisionadas pelo Ministério 

do Trabalho Indústria e Comércio. Tais institutos, portanto, eram formados por ramos 

de atividades e ficaram fortalecidos até os anos 50 participando até mesmo de 

construção de grandes hospitais, sendo que o Ministério da Saúde tinha, apenas, alguns 

hospitais especializados em doenças transmissíveis e psiquiatria. Ou seja, praticamente 

eram nulas as assistências diretas por parte do pode público e a excludência eram 

significativas, já que aqueles que não pertencessem a qualquer ramo de atividade não 

teriam acesso aos serviços de saúde, o que levou à unificação das estruturas dos IAPs, 

pelo que foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Passa-se, então, a 

atender todos os trabalhadores e não mais aqueles ramos de atividade que tinha 

estruturado um IAP. Assim, com o crescimento da demanda e problemas de ordem 

administrativa o INPS faliu e deu lugar ao Instituto Nacional da Assistência Social 

(INAMPS) 

Diante da deficiência da sistematização da assistência à saúde da população 

iniciou-se um movimento nacional capitaneado por estudantes, médicos e outros 

profissionais da saúde propondo uma Reforma Sanitária. Dentre as propostas, pode-se 

citar: a universalização do direito à saúde, integração das ações curativas e preventivas, 

promoção de medidas preventivas, descentralização administrativa e a promoção da 

participação e controle social
146

. Realizou-se, então, em 1986 a VIII Conferência 
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Nacional de Saúde, tendo como lema: ―saúde, direito de todos e dever do Estado‖, 

resultando, no ano seguinte, na criação do já mencionado SUDS (Sistema Unificado e 

Descentralizado da Saúde). Este se consubstancia como a última etapa para a formação 

do SUS, momento em que se realizou um acordo do INAMPS com os governos 

estaduais e municipais para elaboração da seção correspondente ao direito à saúde 

constante na Constituição de 1988, oportunidade em que se cria o SUS (Sistema Único 

de Saúde). 

Feitas essas observações de ordem histórica, tem-se que o SUS é criado dentro 

de um contexto social em que o Estado deveria promover medidas protetivas de 

promoção social, em que se destaca o cuidado com a saúde dos cidadãos, sendo o 

respectivo modelo denominado de Estado Social. 

O sociólogo Zygmunt Bauman
147

 afirma que: 

 

O Estado social, tal como inicialmente defendido por Bismarck na 

Alemanha ou Lloyd George na Grã-Bretanha, foi criado para promover os 

interesses vitais na sociedade de produtores/ soldados, e para assegurar seu 

bom funcionamento. A sociedade de produtores media sua força pelo número 

de homens fisicamente aptos a enfrentar os desafios no chão da fábrica e no 

campo de batalha, e de resistir a eles. Mesmo quando não estavam na ativa 

(operários desempregados, reservistas do Exército), tinham de se mostrar 

sempre prontos para se juntar ás fileiras caso sua força trabalho ou de 

combate fosse necessária: então, deviam ser alimentados, vestidos, calçados- 

era preciso que gozassem de boa saúde e vivessem em condições dignas que 

lhes permitissem ter e manter esse quadro saudável. 

(...) 

O propósito primário, definidor, da preocupação do Estado com a 

pobreza, não está mais em manter os pobres em boa forma, mas em policiar 

os pobres, mantendo-os afastados das ações maléficas e dos problemas 

controlados, vigiados, disciplinados 

 

Vê-se com a citação acima consignada que a ideia inicial do Estado Social era 

promover uma rede de ações que pudessem proteger o cidadão trabalhador para que 

estivessem preparados para desempenharem bem o seu mister. No Brasil, essa relação 

de produtores dentro de um binômio capital-trabalho ocorreu na década de 1930, 

conforme já exposto, tendo sido estabelecidas iniciativas políticas visando a proteção 

dos trabalhadores urbanos, momento em que se idealizou um sistema de previdência 

social. 

Os direitos sociais foram significativamente ampliados no decorrer dos anos, 

tendo sido criado, na década de 1960, o Instituto Nacional de Previdência Social 
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 BAUMAN, Zygmunt. Vida a Crédito: Conversas com Citlali Rovirosa-Madrazo. Tradução: 

Alexandre Werbeck. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.. 2010. p. 51. 
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(INPS). Tempos depois, criou-se o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, bem 

como os sistemas de aposentadorias. No entanto, foi a Constituição de 1988 que trouxe 

vários benefícios sob o aspecto social, seguindo-se um direcionamento global, 

formalizando diversos direitos sociais, donde se assegurou, dentre outras, as garantias 

de direito à saúde, previdência e assistência social. 

Note-se, então, que foi delineado um arcabouço para atender os anseios da 

coletividade, devendo o Estado assumir o papel de protagonista na efetivação das 

medidas de proteção social. Ocorre que, existe uma distância abissal entre o 

compromisso assumido, inclusive constitucionalmente, e a sua efetiva implementação. 

Dentre os vários aspectos, delimita-se a análise acerca da saúde pública, a qual se 

encontra caótica. O Estado não consegue atender aos anseios sociais na prevenção e 

tratamento de doenças fazendo com que se desenvolva uma avalanche de pretensões 

judicias para fornecimento de remédios e procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. 

Constatando tal realidade Zygmunt Bauman
148

 caracteriza o ―Estado de bem-

estar‖ como uma geringonça com o fim de combater o resíduo de indivíduos, mas não 

tendo a capacidade de garantir a própria sobrevivência por ausência de recursos 

adequados, ou seja, não existe uma preocupação integral e universal, mas sim uma 

tentativa de combater as mazelas da parcela marginalizada da população, que não 

dispõe do mínimo para a sobrevivência.  

O interessante é que existe uma solidificação da ideia de que não se deve 

perseguir o cumprimento do papel do Estado na promoção do bem coletivo, sobretudo, 

nos aspectos sociais, em especial, o sanitário. O que se tem percebido é a influência de 

se buscar cada vez mais uma solução individual para problemas coletivos, devendo-se 

buscar, ao menos, as possibilidades exequíveis como bem aponta o sociólogo Zygmunt 

Bauman
149

. 

 

O Estado contemporâneo já não pode cumprir a promessa do Estado 

social e seus políticos não a repetem mais. Em vez disso, seus programas 

prognosticam um apelo ainda mais precário e arriscado por um monte de 

malabarismos, ao passo que tornam quase impossíveis os projetos de vida. 

Eles pedem aos eleitores que sejam mais ―flexíveis‖ (ou seja, que se 

preparem para ter mais insegurança no futuro) e busquem individualmente 

suas próprias soluções individuais para problemas socialmente produzidos. 

Em imperativo da maior urgência enfrentado por todo governo que 

preside ao desmantelamento e ao recuo do Estado social é, portanto, a tarefa 
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de encontrar ou construir uma nova ―fórmula de legitimação‖ em que a auto-

afirmação da autoridade do Estado e a exigência de disciplina se possam 

basear. Ser abatido como ―baixa colateral‖ do progresso econômico, agora 

nas mãos de forças econômicas globais livremente flutuantes, não é uma sina 

que os governos dos Estados possam prometer afugentar com alguma 

fidedignidade. Mas alimentar os temores provocados pela ameaça á 

segurança pessoal com conspiradores terroristas caracterizados também pela 

livre flutuação global, e então prometer mais guardas de segurança, uma rede 

mais densa de máquinas de raios X e um escopo mais amplo de televisão em 

circuito fechado, além de novas checagens, outros ataques preventivos e mais 

prisões para averiguação a fim de proteger essa segurança — esta parece ser 

uma alternativa vantajosa.  

 

Tem-se, portanto, que a efetivação do direito à saúde está dentro de um contexto 

do Estado Social, o qual deve implementar as medidas para a consecução dos objetivos 

preconizados. No entanto, a previsão constitucional e a realidade prática são 

dissonantes, devendo-se analisar, assim, em que se deve tal disparidade e, para tanto, 

deve-se visualizar a sistematização do denominado Sistema Único de Saúde previsto na 

Constituição de 1988. 

O Ministério da Saúde
150

 traz a seguinte informação:  

 

O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 

8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o 

atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de 

dinheiro sob qualquer pretexto. 

Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, 

hospitais - incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de 

sangue, além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - 

Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. Através do Sistema Único 

de Saúde, todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e 

tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS da esfera municipal, 

estadual e federal, sejam públicas ou privadas, contratadas pelo gestor 

público de saúde. 

O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos 

arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população 

e compõem os recursos do governo federal, estadual e municipal. 

O Sistema Único de Saúde tem como meta tornar-se um importante 

mecanismo de promoção da eqüidade no atendimento das necessidades de 

saúde da população, ofertando serviços com qualidade adequados às 

necessidades, independente do poder aquisitivo do cidadão. O SUS se propõe 

a promover a saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando 

as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os 

riscos à sua saúde. O controle da ocorrência de doenças, seu aumento e 

propagação - Vigilância Epidemiológica, são algumas das responsabilidades 

de atenção do SUS, assim como o controle da qualidade de remédios, de 

exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao 

público, onde atua a Vigilância Sanitária. 
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 Texto constante no site oficial do Ministério da saúde e que pode ser encontrado no endereço 
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O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio 

de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado quando as 

unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o 

atendimento a toda a população de uma determinada região. 

 

Com a implantação do SUS, busca-se o término do acesso restrito, pelo que 

todos os brasileiros teriam o acesso à saúde pública, trazendo-se a ideia da 

universalização do atendimento. A cura e a prevenção deveriam, a partir de então, serem 

tratadas de forma conjunta, integrada, pelo que se apresenta o aspecto da integralidade. 

Tratando-se os problemas de forma diferente na medida de suas diferenças enfrentados 

por cada região visando diminuir a heterogeneidade demonstra a busca pela equidade. 

Optou-se, na formatação do SUS, pela descentralização do atendimento, momento em 

que cada Ente Federativo detém responsabilidades distintas. Estabelecimento de fluxos 

para prestação dos serviços de saúde no que pertine aos cuidados com o atendimento 

básico ou quando houver maior complexidade representando uma hierarquização e, 

ainda, a criação do SUS, fomentou-se uma maior participação social. 

Destaque-se, ainda, que, conforme as previsões constantes no art. 199 da 

Constituição Federal as instituições privadas poderão participar do SUS de forma 

complementar, seguindo as diretrizes do SUS, através de contratos/convênios com o 

poder publico, devendo-se dar preferência às entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos. 

Visualizando-se, assim, a sistemática legislativa do SUS, destaque-se que é a 

Constituição Federal de 1988, então, que traz as suas bases, tendo preconizado uma 

seção exclusiva sobre a saúde (art.196 ao art. 200), sendo que dentro das diretrizes e 

princípios do SUS é relevante para a discussão proposta neste trabalho o destaque 

acerca da denominada descentralização, prevista no art. 198 da CF/88
151

:  

A descentralização implica, portanto, a passagem de atribuições dos órgãos 

centrais para os locais, momento em que se destaca o papel dos municípios, que é onde 

o cidadão vive. A ideia é que se faça o mínimo possível de deslocamentos para os 

tratamentos de saúde. 

Dentre os vários instrumentos que regulamentam o funcionamento do SUS está a 

Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 01/2001 que enfatiza o aspecto da 
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 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; 

(...) 
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descentralização, prevendo a implementação de um Plano Diretor de Regionalização a 

ser elaborado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Estabelece, ainda dois tipos de 

gestão para habilitação dos municípios: a) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, e, 

b) Gestão Plena Municipal. Dentre tais opções os municípios avaliam os graus de 

responsabilidades e prerrogativas para prestar os serviços de saúde local, registrando-se 

que para a habilitação em qualquer das opções deve-se preencher prévios requisitos.  

Existe contínuo movimento de pactuação entre os entes federativos visando o 

aprimoramento do SUS, mas sempre se busca uma melhor logística espacial e também 

de custeio para a prestação dos serviços de saúde, visando o atendimento mais próximo 

possível do cidadão. 

Verifica-se, ainda, dentro da sistemática do SUS a potencialização da atenção 

básica. Após a emissão do Relatório Dawnson em 1920 o governo inglês demonstrou a 

preocupação com a atenção primária e influenciou todo o mundo na reformatação dos 

serviços de atenção à saúde. 

Depois de várias experiências, hoje no Brasil, a principal estratégia para 

atendimento à atenção básica é o programa de saúde à família, que contempla como 

equipe: médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. Tais profissionais devem atender número definido de domicílios 

e famílias estrategicamente definidos pela administração municipal, donde se constata a 

ideia de descentralização, regionalização e territorialização.   

Com tais observações, detecta-se que dentro da ideia de Estado Social o Brasil 

contemplou em sua Carta Política o direito fundamental à saúde, comprometendo-se, 

através de um Sistema Único de Saúde (SUS), agir de forma organizada para atender 

plenamente os seus cidadãos. 

É bem de ver que efetivamente existe um esforço para estruturar e aprimorar o 

SUS para que atinja o seu objetivo, mas está muito aquém do quanto proposto na 

Constituição Federal. 

Dentro do contexto de estruturação atinente às normas jurídicas com o enfoque 

na identificação de limites e responsabilidades dos municípios, destaca-se, além da 

Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a Lei 8.142/90, que 

garante a participação social e disciplina a transferência de recursos, a lei complementar 

141/2012 que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal, o Decreto Federal 
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7.508, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde e a Norma operacional básica do 

Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 1996). 

A lei 8.080/90 está disposta em 05 (cinco) títulos: Disposições gerais, Sistema 

Único de Saúde – Disposição Preliminar, Serviços Privados de Assistência à Saúde, 

Recursos Humanos e Financiamento.  Quando trata no capítulo II do Título II acerca da 

organização, direção e gestão do SUS
152

, deixa expressa a previsão de hierarquização e 

regionalização da execução dos serviços de saúde considerando níveis de complexidade 

crescente. É dizer, existe uma previsão legal de que os níveis de complexidade das 

doenças devem ser tratados de forma hierarquizada, pelo que se observa três níveis: 

baixa complexidade (unidades básicas de saúde), média complexidade (hospitais 

secundários e ambulatórios de especialidades) e alta complexidade (hospitais terciários). 

O sistema funciona dentro de uma ideia de referenciamento, ou seja, acaso o paciente 

procure uma unidade de saúde que atende a atenção básica e esteja necessitando de 

cuidados de maior complexidade é encaminhado para outro centro que atenda aquela 

sua demanda.  

Outro aspecto importante acerca da formatação do SUS no que tange a 

verificação dos limites e responsabilidade dos municípios na prestação de serviços de 

saúde e que está presente na lei 8.080/90 é o aspecto da descentralização
153. 

Com a descentralização considerada como um princípio de organização do SUS, 

tem-se uma canalização para que as atividades sejam desconcentradas do governo 

federal, passando-se para os municípios, donde estão localizados os cidadãos. Ocorre 

que esta ideia não pode estar dissociada de toda a formatação do SUS, eis que se assim 

fosse a responsabilidade para o cuidado da saúde seria todo do município, já que as 

pessoas territorialmente considerando não vivem nos Estados e União, mas sim nos 

municípios. A priori o que se nos parece é que os serviços podem até serem prestados 

nos espaços municipais, mas devem ser financiados pelos outros entes federativos 

quando se tratar de níveis de complexidade que estão afetos aos outros Entes. 
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 Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 

ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
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 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 

art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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No entanto, o aspecto de financiamento será melhor visualizado quando for 

apresentada a organização orçamentária-financeira dos municípios, sendo importante, 

por ora, o destaque de que nada obstante serem comuns algumas atribuições a 

identificação da complexidade do atendimento e, com isso, a utilização de recursos 

tecnológicos mais sofisticados, o que, inexoravelmente, implica custos, deve ser 

considerada quando da avaliação de qual ente e em que condições deve ser realizada a 

assunção do respectivo serviço de saúde 

O Decreto Federal 7.508/2011 regulamenta a lei 8.080/90 dispondo sobre a 

organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa. Trata-se, portanto, de um instrumento que traça normas jurídicas 

relevantes na medida em que define a logística para a assunção de responsabilidades dos 

entes federativos através de suas pactuações, definições de limites territoriais e como 

funciona a disponibilização dos recursos para se fazer frente á prestação do serviço de 

saúde solicitado pelo cidadão. 

Deveras, o capítulo II trata da organização do SUS trazendo a ideia do 

estabelecimento de regiões de saúde
154

, observando-se que uma vez definidas tais 

regiões após preenchimento dos respectivos requisitos, será referência para transferência 

de recursos. Assim, estando estabelecida uma Região de Saúde contendo vários 

municípios muitas vezes são deslocados recursos específicos para atendimento àquele 

                                                 
154

 Art. 4o  As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, 

respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT a que se refere o 

inciso I do art. 30.  

§ 1o  Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por 

ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.  

§ 2o  A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar 

as normas que regem as relações internacionais.   

Art. 5o  Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 

I - atenção primária; 

II - urgência e emergência; 

III - atenção psicossocial;  

IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e  

V - vigilância em saúde.  

Parágrafo único.  A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado nas Comissões 

Intergestores.  

Art. 6o  As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes 

federativos.  

Art. 7o  As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de 

várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores.  

Parágrafo único.  Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde: 

I - seus limites geográficos; 

II - população usuária das ações e serviços; 

III - rol de ações e serviços que serão ofertados; e 

IV - respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.  
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cidadão, que integra um determinado requisito e obviamente uma determinada região de 

saúde. Diante dessa observação, acredita-se que antes de determinar um município a 

cumprir um serviço específico de saúde, deve-se perquirir se não há recursos e 

obrigatoriedade daquele município, o qual seja sede da região de saúde a qual o cidadão 

está inserido. Melhor esclarecendo, possa ser que a responsabilidade para prestação de 

um determinado serviço seja direcionada não para o município em que reside o cidadão, 

mas para aquele município sede da região em que o município original do cidadão esteja 

inserido. 

O Decreto Federal trata, ainda, de uma Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde (RENASES)
155, bem como Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais(RENAME)156. Observe-se, portanto, que nas comissões intergestores é que 

serão pactuadas as responsabilidades da União, Estados e Municípios quanto ao rol de 
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 Art. 21. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e 

serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.  

Art. 22.   O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes 

pactuadas pela CIT.  

Parágrafo único.  A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da 

RENASES.  

Art. 23. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas Comissões 

Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.  

Art. 24.   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e 

complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASES, respeitadas as 

responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas Comissões 

Intergestores.  
156

 Art. 25.  A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  

Parágrafo único.  A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que 

subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.  

Art. 26.  O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.  

Parágrafo único.  A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da 

RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  

Art. 27.  O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e 

complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades 

dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.   

Art. 28.  O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: 

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;  

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no 

SUS; 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; 

e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.  

§ 1o  Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que 

questões de saúde pública o justifiquem.  

§ 2o  O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 

especializado.  

Art. 29.  A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de 

medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA. 
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ações e serviços da RENASES. De mais a mais, está previsto que a RENASES não 

esgota as possibilidades de serviços podendo ser complementada respeitadas as 

responsabilidades dos entes pelo seu financiamento. Aqui reside aspecto relevante para 

o enfrentamento dos limites e responsabilidades dos municípios na realização de 

serviços de saúde de alta complexidade. Afinal, nada obstante um Decreto Federal não 

tenha o condão de determinar a responsabilidade do município na efetivação do direito 

constitucional à saúde, traz elementos relevantes para o entendimento do Sistema Único 

de Saúde, para que se confira a resposta mais adequada constitucionalmente quando se 

envolve pleitos individuais contra municípios pretendendo concessão de serviços de alta 

complexidade, eis que envolve altos custos e tecnologia especifica. 

Quanto ao RENAME o Ministério da Saúde é que disporá acerca da relação, 

lembrando-se que os demais entes federativos poderão adotar relações específicas e 

complementares de medicamentos, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo 

financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas Comissões 

Intergestores. Tem-se, igualmente, a possibilidade de se fornecer medicamentos, que 

não esteja na relação do RENAME, mas deve-se definir como será o seu custeio. 

Ainda tratando do Decreto Federal de nº 7.508/2011, o respectivo instrumento 

legal traz mais uma regulamentação importante acerca da definição de 

responsabilidades dos entes federativos ao prever como se dará a articulação 

interferativa
157

, ficando-se claro toda uma estratégia para definição de ações através das 

Comissões Intergestores, pelo que a cada definição são estabelecidas as sistemáticas 

para o devido custeio, pelo que se deve verificar o acerto do Estado-Juiz determinar um 

ente a prestar determinado serviço de saúde quando o responsável seria outro. 

                                                 
157

 Art. 30.  As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços 

de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo: 

I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais; 

II - a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais; e 

III - a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.  

Art. 31.  Nas Comissões Intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde -

 COSEMS.  

Art. 32.  As Comissões Intergestores pactuarão: 

(...) 

IV - responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte 

demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades 

individuais e as solidárias; e 

(...) 
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Além da Lei Orgânica da Saúde, outro instrumento legal que estabelece normas 

jurídicas, as quais devem ser verificadas dentro da sistemática legislativa do SUS é, 

justamente, a lei que a precede, inclusive do mesmo ano, qual seja a lei 8.142/90. A bem 

da verdade, vários aspectos tratados nesta lei tinham sido previstos, inicialmente, na Lei 

8.080/90, mas diversos dispositivos foram vetados e com a consequente pressão dos 

profissionais da época foi elaborada uma nova lei, que complementa a lei 8.080/90 

tratando da participação da comunidade na gestão do SUS, bem como regulamenta 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Instituiu-

se, então, a Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde
158

, representado a efetivação do 

controle social. 

A lei complementar 141/2012, ao regulamentar o §3° do art. 198 da Constituição 

Federal, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, bem 

como estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as 

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

de governo. As peculiaridades dos municípios serão abordadas em tópico especifico 

acerca de sua organização orçamentária e financeira.  

Por fim, dentro da sistemática legislativa do SUS deve-se fazer menção à Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS1996). A NOB 01/96 se 

constitui em uma normatização efetivada pelo Ministério da Saúde contendo várias 

informações tais como gestão, custeio, financiamento dos serviços do SUS, dentre 

outros. A respectiva normatização faz referências expressas acerca da formatação do 
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 Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: 

 I - a Conferência de Saúde; e 

 II - o Conselho de Saúde. 

 § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á 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, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde. 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera do governo. 

 § 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 § 4° A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

§ 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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sistema municipal, tendo estabelecido como condição de gestão dos municípios a 

Gestão Plena da Atenção Básica e a Gestão Plena do Sistema Municipal
159

 

Na Gestão Plena da Atenção Básica, todas as ações vinculadas ao mínimo 

necessário como primeira assistência, tais como vigilância sanitária e epidemiológica, 

planejamento, atendimento médico de baixa complexidade ou baixo custo ficam a cargo 

da gestão municipal. Por outro lado, na Gestão Plena do Sistema Municipal, além das 

responsabilidades com a atenção básica acrescia-se ao serviço municipal as atividades 

de: contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços 

ambulatoriais e hospitalares, cobertos pelo Teto Financeiro Global do Município 

(TFGM); administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e 

procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme a Programação Pactuada e 

Integrada (PPI) e segundo normas federais e estaduais. Para tanto, os municípios 

deveriam demonstrar o preenchimento dos requisitos demonstrando capacidade de 

assumir a gestão plena do sistema municipal. 

Essa sistematização foi sofrendo algumas alterações através de normas 

operacionais básicas posteriores, as quais são instituídas por Portaria do Ministério da 

Saúde, destacando-se a NOAS 01/2002, a qual traz a Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada e a Gestão Plena do Sistema Municipal.  

Destaque-se que desde a NOB 01/96 o valor repassado à atenção básica e 

consiste em uma parcela fixa (piso de atenção básica fixo – PAB fixo), tendo como 

critérios para o cálculo a população do município. Previu-se, ainda, uma parcela 

variável a depender da adesão a programas específicos.  

As internações hospitalares são remuneradas dentro de uma sistemática de 

faturamento, após preenchimento de um formulário denominado de Autorização de 

Internação Hospitalar – AIH ou de outro, consistente em Autorização de Procedimentos 

de Alto Custo – APAC). As AIHs são pagas diretamente pelo Fundo Nacional de 

Saúde. Já as APACs, em municípios habilitados na GPAB-A, são adimplidas pelos 

                                                 
159

 As condições de gestão, estabelecidas nesta NOB, explicitam as responsabilidades do gestor 

municipal, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu 

desempenho. 

A habilitação dos municípios às diferentes condições de gestão significa a declaração dos compromissos 

assumidos por parte do gestor perante os outros gestores e perante a população sob sua responsabilidade. 

A partir desta NOB, os municípios  podem habilitar-se em duas condições: 

a)GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA; e 

b)GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL. 

Os municípios que não aderirem ao processo de habilitação permanecem , para efeito desta Norma 

Operacional, na condição de prestadores de se serviços ao Sistema, cabendo ao estado a gestão do SUS 

naquele território municipal, enquanto for mantida a situação de não-habilitado 
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Fundos Estaduais de Saúde
160

. Por outro lado quando se tratar da Gestão Plena do 

Sistema Municipal (GPSM) o Fundo Municipal de Saúde formado pelos repasses e 

receita própria é que suportará as despesas.
161

  

Dentro do contexto de análise da sistemática do SUS, considerando as 

normatizações efetivadas para melhor delineamento do sistema, tem-se como 

importante o que se denominou de pacto pela saúde por intermédio da Portaria GM/MS 

n. 399/2006. Várias foram as regras trazidas pela aludida Portaria, tendo ficado evidente 

que o pacto de gestão proposto objetivava o estabelecimento de responsabilidades de 

cada ente federado. O pacto pela saúde enfatizou o aspecto de gestão, oportunidade em 

que potencializou a ideia de regionalização, tendo constado como principais 

instrumentos o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento 

e a já mencionada Programação Pactuada e Integrada (PPI)
162

. Com isso, as redes 
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 Nos municípios habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica (GPAB) ou Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada (GPAB-A) que tenham serviços de alta complexidade em seu território, as funções de 

gestão e relacionamento com os prestadores de alta complexidade são de responsabilidade do gestor 

estadual, podendo este delegar aos gestores municipais as funções de controle e avaliação dos 

prestadores, incluindo o processo autorizativo‖ (item 25.3, NOAS 01/2002). 
161

 25. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando 

habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à 

organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando a assegurar o comando único 

sobre os prestadores, destacando-se:  

(...) d) autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários)‖ 

(NOAS 01/2002). 
162

 A Portaria 399/2006 estabelece que: 

5 - Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI 

A PPI é um processo que visa definir a programação das ações de saúde em cada território e nortear a 

alocação dos recursos financeiros para saúde a partir de critérios e parâmetros pactuados entre os 

gestores.  

A PPI deve explicitar os pactos de referencia entre municípios, gerando a parcela de recursos destinados à 

própria população e à população referenciada.  

As principais diretrizes norteadoras do processo de programação pactuada são:  

A programação deve estar inserida no processo de planejamento e deve considerar as prioridades 

definidas nos planos de saúde em cada esfera de gestão;  

Os gestores estaduais e municipais possuem flexibilidade na definição de parâmetros e prioridades que 

irão orientar a programação, ressalvados os parâmetros pactuados nacional e estadualmente.  

A programação é realizada prioritariamente, por áreas de atuação a partir das ações básicas de saúde para 

compor o rol de ações de maior complexidade;  

A tabela unificada de procedimentos deve orientar a programação das ações que não estão organizadas 

por áreas de atuação, considerando seus níveis de agregação, para formar as aberturas programáticas;  

A programação da assistência devera buscar a integração com a programação da vigilância em saúde;  

Os recursos financeiros das três esferas de governo devem ser visualizados na programação.  

O processo de programação deve contribuir para a garantia de acesso aos serviços de saúde, subsidiando o 

processo regulatório da assistência;  

A programação deve ser realizada a cada gestão, revisada periodicamente e sempre que necessário, em 

decorrência de alterações de fluxo no atendimento ao usuário; de oferta de serviços; na tabela de 

procedimentos; e no teto financeiro, dentre outras.  

A programação pactuada e integrada deve subsidiar a programação física financeira dos estabelecimentos 

de saúde.  
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devem ser pactuadas, definindo-se responsabilidades para atendimento integral da 

população da respectiva região. 

Relevante notar, ainda, que a Portaria GM/MS n. 399/2006 estabelece que as 

sistematizações da rede e das regiões de saúde serão estabelecidas pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), as quais definirão os colegiados de Gestão Regional. 

Assim, a atenção básica e parte da média complexidade serão definidas na CIB levando 

em conta a economia de escala e a equidade no acesso da população. 

Quanto à definição específica de responsabilidades, o pacto de gestão, trazido 

pela citada Portaria deixou claro que as ações e serviços de atenção primária são de 

responsabilidade dos municípios. Entretanto, as demais ações e serviços de saúde 

dependerão do quanto pactuado ou mesmo com a complexidade da rede instalada no 

respectivo território municipal, além da formatação do financiamento, o qual a Portaria 

GM/MS n. 399/2006 previu em cinco blocos, quais sejam, a) Atenção básica, b) 

Atenção de média e alta complexidade
163

, c) Vigilância em Saúde, d) Assistência 

Farmacêutica e e) Gestão do SUS.  

Assim, dentro da previsão estabelecida no pacto pela saúde, os procedimentos de 

média e alta complexidade apresentam dois componentes: o limite financeiro MAC e o 

Fundo de Ações e Estratégias e Compensação (FAEC), devendo-se seguir as definições 

da tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e tabela do Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH), sendo o financiamento tratado, também, na Portaria 

GM/MS nº 204/2007
164

. 

                                                                                                                                               
A programação pactuada e integrada deve guardar relação com o desenho da regionalização naquele 

estado 
163

A Portaria 399/2006 estabelece: 

 b) Bloco de financiamento para a Atenção de Média e Alta Complexidade  

Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta complexidade 

em saúde compõem o Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.  

Os recursos destinados ao custeio dos procedimentos pagos atualmente através do Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação – FAEC serão incorporados ao Limite Financeiro de cada Estado, Município 

e do Distrito Federal, conforme pactuação entre os gestores.  

O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC se destina, assim, ao custeio de procedimentos, 

conforme detalhado a seguir:  

Procedimentos regulados pela CNRAC – Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade;  

Transplantes;  

Ações Estratégicas Emergenciais, de caráter temporário, implementadas com prazo pré-definido;  

Novos procedimentos: cobertura financeira de aproximadamente seis meses, quando da inclusão de novos 

procedimentos, sem correlação à tabela vigente, até a formação de série histórica para a devida agregação 

ao MAC 
164

 A Seção II do Capítulo II da Portaria GM/MS 204/2007 e que trata do Bloco de Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar traz: 
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Percebe-se, então, que os recursos destinados ao custeio de ações ou serviços por 

meio do FAEC serão incorporados ao limite financeiro da média e alta complexidade 

dos estados, Distrito Federal e municípios, observando as pactuações na Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT). Observe-se, então, a importância das PPI‘s quando ficou 

estabelecido que os recursos federais fossem transferidos obedecendo a Programação 

Pactuada Integrada. 

Dentre as regras apresentadas para o custeio dos procedimentos de media e alta 

complexidade acompanhou-se que existe o limite do MAC e os recursos FAEC. Ocorre 

                                                                                                                                               
Art. 13.  O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído 

por dois componentes:  

I - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC; e  

II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC. 

Art. 14. O Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 

MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de 

média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente. 

§ 1º  Os incentivos do Componente Limite Financeiro MAC incluem aqueles atualmente designados: 

I - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; 

II - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 

III - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 

IV - Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno Porte e dos Hospitais 

Filantrópicos; 

V - Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde – FIDEPS; 

VII - Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena – IAPI; 

VII - Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS; e 

VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo.   

§ 2º  Os recursos federais de que trata este artigo, serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e 

Integrada, publicada em ato normativo específico. 

Art. 15.  Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, atualmente 

financiados pelo FAEC, serão gradativamente incorporados ao Componente Limite Financeiro MAC dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e devem ser publicados em portarias específicas, conforme 

cronograma e critérios a serem pactuados na CIT. 

Parágrafo único.  Enquanto o procedimento não for incorporado ao componente Limite financeiro MAC, 

este será financiado pelo Componente FAEC. 

Art. 16.  O Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, considerando o  disposto 

no artigo 15, será composto pelos recursos destinados ao financiamento dos seguintes itens: 

I - procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC; 

II - transplantes e procedimentos vinculados; 

III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e implementadas com prazo pré-definido;  

IV - novos procedimentos, não relacionados aos constantes da tabela vigente ou que não possuam 

parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento, por um período de seis meses, com 

vistas a permitir a formação de série histórica necessária à sua agregação ao Componente Limite 

Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC. 

§ 1º  Projetos de Cirurgia Eletiva de Média Complexidade são financiados por meio do Componente 

FAEC, classificados  no inciso III do caput deste artigo. 

Art. 17.  Os procedimentos da atenção básica, atualmente financiados pelo FAEC, serão incorporados ao 

bloco de Atenção Básica dos Municípios e do Distrito Federal, conforme o cronograma previsto no artigo 

15 desta Portaria: 

I - 0705101-8 Coleta de material para exames citopatológicos; 

II - 0705103-4 Coleta de sangue para triagem neonatal; 

III - 0707102-7 Adesão ao componente I – Incentivo à Assistência pré-natal; e 

IV - 0707103-5 Conclusão da Assistência Pré-natal. 
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que a metodologia apresentada para o estabelecimento do limite não é demonstrada ou 

apresentada qualquer coerência, observando-se que existe uma distribuição diferenciada 

entre as regiões do país, conforme demonstram Antônio Pescuma Junior e Áquilas 

Nogueira Mendes
165

. Advertem os autores ainda que os gastos com as ações e serviços 

atinentes à média e alta complexidade é maior do que todas as demais ações atinentes 

aos demais blocos de financiamento. Ou seja, gasta-se muito mais recursos com tais 

procedimentos por envolverem alto custos e tecnologias. 

Então, além dos recursos já transferidos dentro do limite do MAC são 

transferidos recursos do FAEC sem limitação financeira. Todavia, a sistemática da 

transferência está vinculada com a assunção da responsabilidade, por parte dos 

municípios, de procedimentos de alta complexidade, por exemplo, e que podem ser 

custeados com recursos FAEC, tal qual transplantes (relacionados ao SIA) ou terapia 

renal substitutiva (relacionados ao SIH). Ou seja, tanto os tratamentos ambulatoriais – 

afetos ao Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) – quanto os hospitalares – 

relacionados ao Sistema de Informações Hospitalares (SIH) podem ser custeados com 

recursos do FAEC quando do limite do MAC estando as discriminações de quando e 

como usar nas correspondentes portarias. 

No entanto, o que se quer deixar claro é que para se receber as correspondentes 

transferências são extremamente relevantes as informações dentro do Sistema do SUS, 

pelo que está formatado diversos sistemas para que com a alimentação das informações 

os municípios possam receber os respectivos recursos e oferecer os respectivos serviços 

de média e alta complexidade. Alguns dos sistemas trazem informações estatístico-

epidemiológicas, tais como, Sistema de Informações sobre a Mortalidade (SIM), 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinassc), Comunicação de Internação 

Hospitalar (CIH) e o Sistema de Informações sobre Agravos de Notificações (Sinan). 

Quanto às informações clínico-administrativas, tem-se o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH/SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), O 

Sistema de Atenção Básica (Siab), o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). 

Dentro do contexto do SIA/SUS e relacionada à analise de alta complexidade, 

tem-se que o sistema é composto pelo módulo de produção composto pelo Boletim de 
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 Os autores tratam o tema em um artigo denominado de Financiamento do Fundo Nacional de Saúde: 

Uma análise dos recursos financeiros da Média e Alta Complexidade do SUS, disponível em: 

<http://www.politicaemsaude.com.br/anais/trabalhos/publicacoes/185.pdf> 
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produção Ambulatorial (BPA) e a Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC), bem como por um módulo de programação composto 

pela Ficha de programação Orçamentária (FPO). Com esta garante-se a oferta de 

serviços considerando-se a necessidade da população e a capacidade instalada da 

unidade, bem como disponibilidade de recursos financeiros de quem for gerir o que está 

sendo programado, sendo a FPO resultado da Programação Pactuada Integrada (PPI). A 

APAC, dentre outros aspectos representa instrumento de faturamento e cobrança. Ou 

seja, sendo emitida a Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade o município 

recebe a correspondente transferência da União. Já no âmbito do SIH/SUS utilizado 

para o registro das internações são emitidos laudos de solicitação e autorização de 

internação hospitalar, sendo emitidas as correspondentes CIH‘s (Comunicações de 

Internações Hospitalares).  

Enfim, essas são as normas elementares que dão estrutura ao SUS em termos de 

organizacionais para que sejam visualizadas quando da identificação de 

responsabilidade dos municípios em atender pleitos individuais que envolvem altos 

custos e complexidade. Percebe-se, com a respectiva exposição, que o atendimento aos 

pleitos de saúde que envolvem altos custos e que são tidos como de alta complexidade 

não podem deixar de considerar o componente financiamento. Este, por sua vez, 

apresenta estrutura complexa vinculada a um emaranhado de informações para que 

sejam disponibilizados recursos federais para subsidiá-los, tudo dentro de assunções 

previas de responsabilidades nas definições de assistências dentro do contexto de 

regionalização, em especial, pelas Programações Pactuadas Integradas (PPI‘s). 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 

 

Dentro deste capítulo, que objetiva identificar normas jurídicas relacionadas ao 

enfrentamento que deve ser feito pelos juízes quando da apreciação de pleitos 

individuais para prestação de serviços de saúde de alta complexidade por parte dos 

municípios, identificou-se a formatação federativa do Brasil com a identificação de 

autonomia, competências dos municípios, bem como a questão da separação dos 

poderes e possibilidade do judiciário intervir em políticas públicas. Em seguida, 

acompanhou-se uma contextualização social e sistematização legislativa do SUS, 

restando-se neste último tópico analisar a organização orçamentária e financeira dos 
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municípios, em termos de normas jurídicas, pelo que serão visualizados dispositivos da 

lei 4.320/64, a Lei Complementar 101 e a além da Constituição Federal. 

Considerando-se o contexto do planejamento orçamentário, a Constituição 

Federal de 1988
166

 previu três instrumentos legais para a sua formatação, quais sejam, 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

O legislador constituinte forçou o administrador público a trabalhar com a 

confecção de planejamentos durante o mandato de 04 (quaro) anos, já que agente 

normativo e regulador da atividade econômica
167

. Ou seja, o que deveria ser iniciativa 

indiscutível de cada gestor passou a ser obrigatoriedade legal ao menos no que tange a 

sistematização orçamentária. Assim, deve o gestor público municipal encaminhar para a 

Câmara de Vereadores, no seu primeiro ano de governo, um planejamento de médio 
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 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  

II - as diretrizes orçamentárias;  

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada.  

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 

federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.  

§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 

resumido da execução orçamentária.  

§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 

em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.  

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:  

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder 

Público. 

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 

receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia.  

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 

entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.  

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.  

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;  

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como 

condições para a instituição e funcionamento de fundos.  
167

 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. 
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prazo, justamente de 04 (quatro) anos, contendo um conjunto de programas, que 

pretende produzir ao longo do mandato denominado de Plano Plurianual. O próprio 

nome já indica que aquele planejamento perpassará por mais de um ano, eis que 

açambarcando uma pluralidade de exercícios.  

Além do Plano Plurianual, a Constituição Federal previu a confecção de dois 

outros instrumentos legais, desta vez, elaborados pelo executivo municipal e aprovado 

pela respectiva Casa Legislativa, de forma anual, que são: a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Destaque-se que os 

comandos constitucionais fazem referência à União, mas pelo princípio da simetria, as 

regras são aplicadas pelos demais entes federativos, observando-se que as Casas 

Legislativas podem realizar emendas com as observâncias das restrições legais
168

. 
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 Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 

anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 

regimento comum. 

§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 

anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das 

demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na 

forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente 

podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, 

excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 

incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 

modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, 

da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6º - Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão 

enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se 

refere o art. 165, § 9º. 

§ 7º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as 

demais normas relativas ao processo legislativo. 

§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, 

ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos 

especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 
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A Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF)
169

 estabelece 

regras para a confecção da LDO, a qual trata da priorização anual dos programas 

constantes do PPA. Além disso, a LDO trata das metas fiscais. 

Já a LOA cuida da alocação de recursos para a execução dos programas 

constantes do PPA e escolhido como prioritários para o respectivo exercício pela LDO. 

A LRF
170

, igualmente, disciplina sobre a LOA. 
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 Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 

 I - disporá também sobre: 

 a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

 b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso 

II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

 c)  (VETADO) 

 d)  (VETADO) 

 e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos; 

 f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 

 II -  (VETADO) 

 III -  (VETADO) 

 § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 

seguintes. 

 § 2o O Anexo conterá, ainda: 

 I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 

consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 

aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

 a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador; 

 b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

 V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem 

tomadas, caso se concretizem. 

 § 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das 

políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais 

agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente. 
170

 Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 

com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

 I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 

objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 

 II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das 

medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 

 III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita 

corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

 a)  (VETADO) 

 b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, 

constarão da lei orçamentária anual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A76
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Toda a sistematização de planejamento e programação atinente à organização 

orçamentária identifica o denominado orçamento programa, que foi introduzido no 

brasil desde a lei 4.320/64
171

 e se consubstancia num plano de trabalho com a 

identificação de programas, projetos e atividades, bem como objetivos e metas a serem 

alcançadas, sempre com a previsão dos respectivos custos. 

Com o programa busca-se a solução de um problema ou uma demanda, 

proporciona a articulação de iniciativas e são mensurados por indicadores. As ações 

desses programas constituem, justamente, as operações das quais resultam os produtos 

os serviços pretendidos. Já o projeto resulta em produto que aperfeiçoa ou expande a 

ação do governo, sendo limitado no tempo e geralmente dá origem a atividades ou 

expande/aperfeiçoa as existentes. As atividades, por sua vez, visam a manutenção dos 

serviços públicos existentes, sendo permanente e continua no tempo. As categorias 

programáticas estão divididas, então, em função, a qual representa objetivos mais 

gerais: o maior nível de agregação das ações, de modo a refletir as atribuições 

permanentes do Governo, subfunção como meios e instrumentos de ações 

organicamente articulados para o cumprimento das funções, sendo que uma subfunção 

agrega vários programas, com projetos, atividades e operações especiais representando 

ações específicas, como subprodutos destes programas. 

                                                                                                                                               
 § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 

adicional. 

 § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 

variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

 § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

  § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício 

financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme 

disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 

 § 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 

Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 

assistência aos servidores, e a investimentos. 

 § 7o  (VETADO) 

 Art. 6o  (VETADO) 

 Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, 

constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à aprovação 

dos balanços semestrais. 

 § 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 

consignado em dotação específica no orçamento. 

 § 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão 

demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. 

 § 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da 

remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a 

rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. 
171

 Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 

política econômica financeira e o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade 

universalidade e anualidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167%C2%A71
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Com o orçamento-programa, então, são identificadas as reais deficiências e 

necessidades da população para que sejam categorizadas visando a sua correção ou 

minimização, pelo que em seguida são efetivadas as fixações de despesas e distribuição 

das receitas. 

Após visualização das disposições orçamentárias em termos de instrumentos de 

planejamento, faz-se mister analisar como acontecem as receitas e despesas dos 

municípios. Assim, conforme a lei 4.320/64
172

 classifica as receitas em correntes e de 

capital, tendo a LRF
173

 tratado da instituição, previsão e efetiva arrecadação por parte 

do ente federativo. No que pertine às receitas, então, os municípios detém uma 

arrecadação própria, através da arrecadação de seus tributos, tendo ficado a cargo dos 

municípios apenas três impostos, quais seja, o IPTU (imposto Predial e territorial 

Urbano), o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) o ITIV (Imposto de 

Transmissão inter-vivos). Os municípios também cobram as taxas para o exercício de 

                                                 
172

 Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, 

destinado-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.  

 Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 

Capital.  

 § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 

Correntes.  

 § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de 

Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

(...) 
173

 Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

 Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o 

disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

 Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 

fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 

projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 

utilizadas. 

 § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou legal. 

 § 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 

despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 

 § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, 

no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 

estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 

respectivas memórias de cálculo. 

 Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em 

metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de 

combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 

ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 
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seu poder de polícia, tendo previsão de taxas para localização e funcionamento de 

empreendimentos, Taxa para inspeção da Vigilância Sanitária, ambiental, dentre outros. 

Enfim, esta é a arrecadação que só depende do município para a sua instituição, 

previsão e efetiva cobrança. 

Registre-se, desde já, que dentro da formatação constitucional os municípios é 

que ficaram numa situação desprivilegiada acerca da identificação dos impostos de sua 

competência e, em contrapartida todos os assuntos de interesse local está sob sua 

responsabilidade, além de outros expressamente determinados. Mas o que é de interesse 

local, já que os cidadãos vivem nos municípios? Quase tudo termina sendo de interesse 

local e os municípios tendo que suportar a execução de determinadas atividades, sem a 

correspondente contrapartida a título de receita pública. 

Ainda a título de receita, tratando-se então do aspecto financeiro e não somente 

do orçamentário, tem-se que os municípios recebem parcelas da arrecadação dos 

tributos Estaduais e da União, tendo como maior receita da maioria dos municípios 

brasileiros o repasse denominado de Fundo de Participação dos Municípios – FPM
174

. 

Este se consubstancia no maior repasse para os municípios fruto de uma transferência 

constitucional, sendo que da arrecadação total do IR e do IPI são descontados os valores 

das restituições e dos incentivos fiscais e da receita líquida, 22,5% são destinados ao 

FPM. Registe-se que além da citada transferência constitucional os municípios podem 

ser contemplados com transferências voluntárias, após o preenchimento dos requisitos 

legais 

No que tange às receitas para a saúde, tem-se que além da arrecadação dos 

impostos e das transferências constitucionais existem várias recursos vinculados e que 

chegam aos municípios após a implantação dos respectivos serviços pela respectiva 

unidade federativa. Os repasses são feitos de forma regular através transferências 

"fundo a fundo", realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os 

                                                 
174

 Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 84, de 2014) 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal;  

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;  

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc55.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc84.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc84.htm#art1
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municípios, ou pelo Fundo Estadual de Saúde aos municípios. Para Kiyoshi Harada175
 

esses fundos funcionam como: 

 

(...) reservas de certas receitas públicas para a realização de 

determinados objetivos ou serviços de interesse público. Representam uma 

exceção ao princípio da unidade de tesouraria em virtude do qual todas as 

receitas públicas são recolhidas ao Tesouro para daí saírem somente sob 

forma de pagamento de despesas consignadas no orçamento. Entretanto, a 

Constituição veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, despesas e 

fundos (art. 167, IV). Daí a necessidade de autorização legislativa específica 

para a constituição de cada fundo, providência essa, aliás, determinada pelo 

inciso IX do mesmo artigo, deforma abundante. Os fundos são formados com 

parcelas dos recursos financeiros colocados no orçamento anual ou em 

créditos adicionais, para consecução de determinada finalidade pública, 

servindo, não raras vezes, como instrumento de intervenção no domínio 

econômico. 

 

Dessa forma, somente recebem recursos para a implementação de serviços de 

alta complexidade aqueles municípios, que se estruturaram legalmente para tanto e que 

demonstraram a implantação dos respectivos serviços. Assim, pela organização 

orçamentária-financeira dos municípios apresentada, no que se concerne às normas 

jurídicas, percebe-se o destaque da lei 4.320, da LRF e da própria Constituição Federal, 

sendo que no que se refere aos gastos com saúde pública incorpora-se na sistemática as 

regras do financiamento do SUS acima descrito. 

No que se refere à efetivação das despesas realizadas pelos municípios são 

identificados sistemas que são trabalhados de forma harmônica e interligada apresentam 

autonomia no seu desenvolvimento, quais sejam o sistema orçamentário e o financeiro. 

Quando se maneja o orçamento de um município, para se realizar uma despesa, é feita a 

abertura de um processo administrativo em que se fundamenta a necessidade daquela 

despesa, com as correspondentes identificações de que existem saldos orçamentários e 

financeiros para a sua concretização. 

Falar em saldo orçamentário consiste na visualização de que na codificação feita 

quando da implementação dos instrumentos de planejamento, em especial, a Lei 

Orçamentária anual, contemplou-se diversas rubricar para conferir suporte á realização 

de determinada despesa. Assim, fixa-se a premissa de que não havendo previsão 

orçamentária não há como desenvolver um processo administrativo que culmine no 

pagamento de qualquer serviço ou aquisição de bem. Isso pelo fato de que para que 
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aconteça a efetivação da despesa deve-se passar por três estágios contábeis em que o 

primeiro, representa um provisionamento orçamentário que é o empenho. 

Deveras, a lei 4.320/64
176

 trata das despesas públicas identificando-se seus três 

estágios: empenho, liquidação e pagamento. Assim, para que haja o empenho deve 

                                                 
176

 Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição 

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos 

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no 

último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente 

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, 

compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. 
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pública 
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Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
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Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar, 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 

despesa seja paga. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos 

serviços de contabilidade 

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por 

estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 

Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente 

determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. 

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra 

unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas 

ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. 

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na 

ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para êsse fim. 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e 

consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim 

de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamento. 

Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em 

lei, respeitado o princípio da concorrência. 
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haver o crédito orçamentário para tanto, bem como outras proibições de empenho 

constantes nos dispositivos reproduzidos.  

Trata-se de aspecto importante na discussão acerca dos limites e 

responsabilidade dos municípios para atender pleitos individuais de alta complexidade e 

alto custo. Afinal, o município faz um planejamento orçamentário e codifica valores em 

rubricas orçamentárias para que sejam, dentro da definição de suas politicas públicas, 

atenda determinados segmentos. Ocorre que, possa ser que esses valores sejam 

insuficientes para atendimento do que o Judiciário condene o município a prestar, 

desconsiderando a sua realidade orçamentária, financeira e atribuições em sua inserção 

no Sistema Único de Saúde. 

Diante disso, como fazer os municípios que não têm suporte orçamentário para 

atendimento à determinação judicial, já que deve cumprir a norma jurídica de que não 

deve haver despesa pública sem prévio empenho?  

Observe-se que, neste capítulo não foram apresentadas maiores incursões acerca 

do regramento atinente á realidade municipal para o enfrentamento das prestações de 

serviços em saúde, eis que neste momento, a ideia é, justamente, apresentar o nível das 

normas jurídicas, ou seja, o que se tem expressamente previsto em normas acerca da 

matéria, devendo-se analisar, no capítulo seguinte, aspectos doutrinários e 

jurisprudenciais acerca dos regramentos. Deixe-se claro que nada obstante o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial seja de suma importância o interprete deve 

apreciar antes as normas jurídicas afetas à discussão que está aguardando por uma 

resposta correta.  
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6 NÍVEL DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

 

Acompanhou-se no capítulo segundo, que considerando o paradigma da 

hermenêutica heterorreflexiva, após as regras deve ser analisada a contribuição da 

doutrina sobre o tema. Carneiro
177

, então, destaca que a doutrina ―terá um grau mais 

abstrato que a jurisprudência e mais concreto que o texto normativo, colocando-se entre 

eles‖ e que se caracteriza ―como produto de pesquisas universitárias conectadas com a 

comunidade (extensão) e, consequentemente, mais próxima do corpo político.‖ Com 

isso, delimita quem são os doutrinadores que devem ser levados em consideração e não 

aqueles que produzem trabalhos voltados para uma cultura manualesca e 

esquematizada. 

Por fim, num quarto e ultimo estágio, a hermenêutica heterorreflexiva convoca a 

jurisprudência para o fechamento da reflexão acerca do caso concreto. Observe-se que a 

jurisprudência ―fica por último não apenas porque representa o resultado da reiteração 

de sentidos jurídicos conferidos ao problema, mas também porque estará sempre diante 

dele‖
178

. Com isso, não se pode tratar a jurisprudência como marco inicial, eis que deve, 

necessariamente, está associada ao sistema em que está inserida, pelo que não poderá 

servir de base para o julgamento do caso concreto, quando destoante das etapas 

referenciadas, quais seja, dialogo contratextual, estruturação principiológica da moral-

prática, visualização das regras e da doutrina. 

 

6.1 VISÃO DOUTRINÁRIA SOBRE OS CUSTOS DO DIRETO À SAÚDE 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho identifica-se que para a analise da 

responsabilidades e da verificação dos limites e possibilidades dos municípios para a 

disponibilização de medicamentos e procedimentos de saúde está vinculada a alguns 

aspectos, mas que um dos pontos de importância crucial é a questão orçamentária e 

financeira para o devido custeio. Assim, verificou-se na discussão da bioética da 

intervenção, quando da análise do horizonte moral-prático, a questão da alocação de 

recursos, visualizou-se quando da análise das regras a organização orçamentaria-

financeira dos municípios trazidas por textos de lei, a jurisprudência no tópico a seguir, 
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 CARNEIRO, Wálber Araújo. Hermenêutica jurídica heterorreflexiva: uma teoria dialógica do 

direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 258. 
178

 Idem. Ibidem, p. 259. 



108 

 

igualmente, analisará tal aspecto. Logo, delimitando em que a doutrina deve ser ouvida 

na discussão apresentada, apresentar-se-á, a seguir, em que consiste a teoria do custo 

dos direitos, com a verificação do contexto da reserva do possível e do mínimo 

existencial.  

Acompanhou-se que o Estado apresenta previsão constitucional de vários 

direitos e que estes devem ser efetivados, mas deve-se perquirir se o Estado detém 

recursos financeiros para a sua efetivação. O aspecto financeiro, então, detém 

―considerável influência sobre a construção da eficácia jurídica das normas jurídicas‖
179

 

relacionadas ao direito à saúde. Ou seja, quanto custa esse direto? O Estado pode pagar? 

Dentro da idéia de custo de direito Tagore Almeida e Heron Gordilho
180

 ao 

abordarem o tema dos custos dos direitos fazendo referencia à obra The Cost of Rights: 

Why Liberty Depends on Taxes de Stephen Holmes e Cass Sunstein deixa claro que ―todos 

os Direitos são positivos, porquanto demandam prestação estatal positiva para a sua 

efetivação.‖ No mesmo sentido José Casalta NABAIS
181

 afirma que: 

 

Do ponto de vista do seu suporte financeiro, bem podemos dizer que 

os clássicos direitos e liberdades, os ditos direitos negativos, são, afinal de 

contas, tão positivos como os outros, como os ditos direitos positivos. Pois, a 

menos que tais direitos e liberdades não passem de promessas piedosas, a sua 

realização e a sua proteção pelas autoridades públicas exigem recursos 

financeiros. 

 

 

Com isso, identifica-se a crítica acerca da diferenciação entre direitos positivos e 

negativos quando da análise de suas efetividades, eis que tanto os direitos individuais e 

os sociais demandam necessariamente custos, tendo destacado Gustavo Amaral
182

 que 

―todos os direitos têm custo porque todos pressupõem o custeio de uma estrutura de 

fiscalização para implementá-los‖. Nesse sentido, está cada vez mais em pauta a 

discussão dos direitos prestacionais como o direito à saúde, como bem lembra Paulo 

Bonavides183 ao aduzir que houve uma transposição da análise da Constituição para a sua 
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parte substantiva concernente aos direitos fundamentais no Estado Social, retirando-se o 

centro de gravidade da parte organizacional. 

Existe na doutrina uma predominância de entendimento de que o Judiciário deve 

sindicar as decisões políticas em matéria de direito à saúde. No entanto, o que se quer 

chamar a atenção é a necessidade de analisar quando da respectiva sindicalização, pelo 

Poder Judiciário, o aspecto do custo daquele direito. E qual a dimensão desta análise? O 

aspecto meramente orçamentário? Dentro deste contexto argumentou-se muito com 

base na denominada Teoria da Reserva do Possível.  

A reserva do possível foi mencionada em um Julgamento da Corte Alemã em 

que alguns estudantes questionaram judicialmente o fato de não terem sido admitidos 

em curso de Medicina, em virtude de uma política de limitação de números de vagas, 

tendo argumentado o direito fundamental de escolher a sua profissão e seu centro de 

formação. Ao analisar a questão o Tribunal Constitucional entendeu que a respectiva 

prestação positiva de proporcionar o aumento de vagas encontrava-se óbice na reserva 

do possível. Refletindo acerca do julgamento Ingo Sarlet
184

 afirmou que o Tribunal 

Constitucional Alemão entendeu que  

 

(...) a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode 

razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o 

estado de recursos e tendo poder de disposição, não se pode falar em uma 

obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. 
 

Observe-se, então, que o surgimento da argumentação acerca de se reservar a 

possibilidade do Estado não está afeta ao aspecto exclusivamente econômico, mas sim, 

àquilo que esteja dentro do aspecto de razoabilidade. Entretanto, desenvolveu-se 

significativa discussão de que estando limitado orçamentariamente quanto à respectiva 

efetivação de determinado direito, não seria possível ao Estado realizar a prestação 

solicitada, devendo-se reservar a realizar o que seja eminentemente possível 

financeiramente.  

Essas argumentações foram ganhando força e em um determinado momento 

solidificou-se a ideia de não se determinar aos Entes Federativos que prestassem 

determinado pleito, que não tivesse compatibilidade orçamentária para a sua realização, 

quer seja, em termo de previsão quanto ao custo daquele direito. Gustavo Amaral e 
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Danielle Melo
185

, por exemplo, entendem que ―a escassez faz parte da definição, da 

delimitação em concreto do próprio direito‖. No mesmo sentido, Flávio Galdino
186

 

entende a escassez de recursos financeiros como uma condicionante da própria 

existência do direito ao aduzir que:  

 

Na medida em que o Estado é indispensável ao reconhecimento e 

efetivação dos direitos, e considerando que o Estado somente funciona em 

razão das contingências de recursos econômico-financeiros captados junto 

aos indivíduos singularmente considerados, chega-se à conclusão de que os 

direitos só existem onde há fluo orçamentário que o permita. 

 

Nesse sentido, identificou-se um momento em que, segundo Fernando Borges 

Mânica
187

 a reserva do possível passou a representar a tentativa de emplacar a 

impossibilidade de intervenção do Judiciário no campo da efetivação dos direitos 

fundamentais, que antes pertencia à teoria das normas programática, separação dos 

poderes e discricionariedade administrativa, tendo registrado Ana Paula de Barcelos
188

 

que: 

 

(...) na ausência de um estudo mais aprofundado, a reserva do possível 

funcionou muitas vezes como o mote mágico, porque assustador e 

desconhecido, que impedia qualquer avanço na sindicabilidade dos direitos 

sociais. 

 

O pior é que se estabeleceu, na aplicação pátria, a vinculação da reserva do 

possível tão somente com o aspecto orçamentário-financeiro, realizando-se uma 

importação equivocada da ideia alemã, além de que desconsidera as diferenças sociais 

dos dois países, como alerta Andreas J. Krell
189

:  
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Devemos nos lembrar que os integrantes do sistema jurídico alemão 

não desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num 

Estado de permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente 

excluídos. Na Alemanha – como nos países centrais – não há um grande 

contingente de pessoas que não acham vagas nos hospitais mal equipados da 

rede pública; não á necessidade de organizar a produção e distribuição da 

alimentação básica a milhões de indivíduos para evitar sua subnutrição ou 

morte; não há altos números de crianças e jovens fora da escola; não há 

pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o montante 

pecuniário de assistência social que recebem, etc. 

 

Vê-se, portanto, que a reserva do possível muitas vezes está vinculada, tão 

somente, ao financeiramente possível, no entanto o seu alcance é mais ampliado, tendo 

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo
190

 afirmado que: 

 

De outra parte, tem-se o problema da limitação dos recursos públicos 

(e privados) para assegurar o direito fundamental à saúde, que envolve a 

questão da chamada ―reserva do possível‖ e o debate em torno das decisões 

acerca da alocação dos recursos públicos. Cumpre destacar que o argumento 

da reserva do possível se desdobra em pelo menos dois aspectos: um 

primeiro, de contornos eminentemente fáticos, e outro, de cunho 

prevalentemente jurídico. O aspecto fático apresenta caráter econômico e se 

reporta à noção de limitação dos recursos disponíveis, refletindo a indagação 

sobre a existência, a disponibilização e a alocação dos recursos públicos, não 

apenas num sentido financeiro-orçamentário, mas dos próprios recursos de 

saúde. Não se trata, portanto, apenas das constrições orçamentárias, mas do 

questionamento acerca da limitação dos recursos sanitários – pois restritas a 

existência e a disponibilidade, v.g., de profissionais especializados, de leitos 

em Centros e Unidades de Tratamento Intensivo (CTI‘s/UTI‘s), de 

aparelhagem para tratamentos e exames – bem como, no limite, da efetiva 

ausência de reservas financeiras. 

 

Já o aspecto jurídico diz respeito à capacidade (ou ao poder) de 

disposição sobre tais recursos e perpassa a interpretação das normas 

constitucionais de repartição de competências, pressupondo a ponderação 

entre vários princípios constitucionais de igual hierarquia axiológica. De 

modo sucinto, confrontam-se os argumentos da inviabilidade de se proceder 

ao controle judicial das políticas públicas, em especial no que concerne à 

decisão sobre a alocação dos recursos públicos (com especial destaque para o 

princípio constitucional da separação dos Poderes, previsto no art. 2º), e a 

garantia fundamental de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), que 

impede o magistrado de responder com o non liquete, pelo menos no que 

tange à garantia do mínimo existencial , vem reiteradamente respaldando 

decisões judiciais de garantia de tutela originária do direito à saúde. No que 

tange ao princípio federativo (arts. 1º e 18), a reserva do possível relaciona-se 

essencialmente às noções de descentralização, regionalização e 

hierarquização das ações e dos serviços de saúde (art. 198), que se densificam 

pela distribuição constitucional de competências legislativas e executivas 

(arts. 22 e segs.) e enfatizam, a final, a preferência por soluções consentâneas 

com os princípios da subsidiariedade, da eficiência e da proporcionalidade, 
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diante das características do caso concreto e tendo por objetivo, a final, 

atribuir a responsabilidade ao ente que detenha as condições de melhor 

realizar o direito à saúde. 

 

Observe-se que os autores desdobram a teoria da reserva do possível em dois 

aspectos, quais sejam, fático e o jurídico. E no que pertine ao aspecto dos fatos não só a 

ausência de reservas financeiras e orçamentárias deve ser analisada, mas também, de 

limitações nos recursos sanitários como um todo como a limitação de pessoal com 

profissionais especializados e números de leitos, por exemplo. No aspecto jurídico 

observa-se a questão da repartição de competências, bem como, dentre outros, a 

compatibilização de comandos constitucionais, no caso concreto, para atribuir a 

responsabilidade do ente que deva prestar os serviços de saúde pleiteados. 

Dentro desta visão, observa-se o resgate da ideia inicial trazida pelo julgamento 

do tribunal Constitucional Alemão de se detectar a razoabilidade na concessão dos 

direito social á saúde. Visualizar, portanto, a reserva do possível não é só o 

financeiramente possível. Este aspecto é, por óbvio levado em conta, mas deve-se 

perquirir no caso concreto as outras dimensões da razoabilidade para se determinar a 

concessão de um direito á saúde. Assim, trazendo para o viés concreto discutido no 

presente trabalho, tem-se que dentro da visão doutrinária abordada, os pleitos de 

medicamentos e procedimentos de alta complexidade devem ser analisados sob o 

prisma da identificação dos limites da responsabilidade do ente Federativo demandado, 

considerando-se a estruturação constitucional. 

Paralela à ideia da reserva do possível, dentro de uma discussão de custos dos 

direitos, apresenta-se o denominado mínimo existencial, o qual é compreendido por Ana 

Paula de Barcellos
191

 como um núcleo irredutível do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o qual incluiria um mínimo de quatro elementos de natureza prestacional: a 

educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à 

justiça. 

A carga de subjetividade existente na identificação do mínimo existencial é 

deveras significativa, tendo Ricardo Torres
192

 registrado uma diferenciação entre 

pobreza absoluta e pobreza relativa, entendendo que naquela a obrigatoriedade do 

Estado é imperiosa. Já na pobreza relativa devem-se analisar as possibilidades sociais e 
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orçamentárias. Ou seja, sabe-se que independentemente de previsão orçamentária 

existem necessidades dos seres humanos, as quais se caracterizam como o mínimo para 

a sua existência e que, portanto, o Estado deve agir, inexistindo, na visão de Ricardo 

Torres
193

 ―a proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva do 

possível‖.  

Ana Paula de Barcellos
194

, por sua vez, ao vincular o mínimo existencial ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, entende que existe a possibilidade de 

convivência produtiva entre mínimo existencial e reserva do possível, desde que a 

discussão dos aspectos orçamentários remanescentes ocorram após se atingir o mínimo 

existencial. 

Percebe-se, assim, que a doutrina mergulha na discussão dos custos dos direitos 

quando se fala em efetividade de direito social e, em momento algum despreza o 

aspecto econômico para a respectiva concretização. Entretanto, o que se discute é quão 

relevante e detentor de potencial de negar o direito a visualização da dificuldade 

financeira e orçamentária por parte do Estado. Assim, há os que entendem que a 

escassez de recurso faz parte da própria identificação da existência do direito e os que 

compreendem a dificuldade financeira como algo que deve ser analisada sem prejudicar 

o direito mínimo do cidadão. 

Carneiro
195

 adverte a necessidade de enfrentamento da matéria sob o aspecto 

isonômico, considerando-se a questão econômica, sem que esta venha a restringir a 

configuração da existência de direito: 

 

A necessária verificação de isonomia, seus limites e suas 

possibilidades irão, em grande parte, eliminar o ―dilema‖ relacionado ao 

custo dos direitos. Uma política já implementada pelo Estado terá que ser 

isonômica,  independente de seus custos. Não cabe ao Judiciário se preocupar 

se a abrangência isonômica da política extrapolará o orçamento, mas sim ao 

Estado ajustar suas contas e seus contingenciamentos para garantir a 

isonomia da política. Se for o caso, substituí-la, isonomicamente, por 

políticas mais baratas a fim de reduzir os impactos. A questão econômica não 

deve ser ignorada, mas levá-la em consideração não significa equiparar 

ausência de recursos (questão econômica) com inexistência de direitos 

(questão jurídica). O processamento da informação econômica no sistema 
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jurídico passa por alguns filtros de acoplamento, a exemplo do orçamento. 

Mas este, como norma jurídica, está sujeito a controle e pode ser remanejado 

internamente em razão das imposições da isonomia. Quando se tratar da 

criação de políticas inexistentes a questão será mais delicada, podendo a 

questão econômica (especialmente os limites globais) ser uma variável 

determinante para a impossibilidade. Todavia, isso não significa que as 

possibilidades pragmáticas abertas pelo mal funcionamento da política – que 

deveria refletir a Constituição –, somadas às possibilidades decorrentes do 

consenso no jogo dialógico contratextual (onde a questão dos custos estará 

presente) e da densificação de sentido proporcionado pela doutrina e pela 

jurisprudência, não permitam tais intervenções, o que exigirá reconfiguração 

internas do orçamento  

 

Nesse sentido, como é que se pode ser analisada a questão da disponibilização 

de procedimentos e medicamentos de alto custo e complexidade? A doutrina se 

preocupou em discutir se o cidadão deve ou não ter determinado direito frente ao 

Estado, tendo em vista o direito constitucional à saúde. No entanto, a discussão resta 

concentrada em ser ou não uma pretensão vinculada a um mínimo existencial ou que o 

Estado reserva-se a fazer o que é possível. A questão, portanto, da efetiva 

responsabilidade entre os entes federativos não resta solidificada, a exemplo do 

entendimento jurisprudencial a ser identificado no tópico a seguir deste capítulo. 

Assim, ao se identificar que o Estado deve prestar os serviços isso implica que 

os entes Federativos tem igual responsabilidade independentemente da natureza do 

pleito? É efetivamente solidária a responsabilidade? Por quê? A sistematização 

constitucional e do Sistema Único de Saúde não deve ser identificada para identificação 

do real responsável? Esses são efetivamente os questionamentos que se deve enfrentar 

ao se analisar as pretensões individuais apresentadas perante o Estado-Juiz veiculando 

procedimentos e medicamentos de alta complexidade em face dos municípios. 

Dessa forma, na busca da resposta correta (adequada constitucionalmente) e 

analisando os níveis da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva, tem-se que a doutrina 

apresenta contribuição significativa e que deve ser enfrentada quanto ao custo dos 

direitos pleiteados. Devem ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto e a 

realidade da obrigação dos municípios, eis que o financiamento do sistema é precário. 

Nesse sentido, apresentando várias dificuldades para o bom funcionamento do 

SUS, o qual contempla 5.568 municípios e 27 estados, Lenir Santos
196

 pontua o 

financiamento insuficiente, momento em que destaca a maior onerosidade para os 

municípios, os quais dentro da sistemática estabelecida vêm gastando de 20 a 25% do 
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seu orçamento com a saúde pública, implicando em comprometimento em outras 

atividades. Destaca, ainda, a autora acerca da judicialização da saúde que:  

 

Boa parte das liminares garante serviços de saúde para quem tem 

plano de saúde, desonerando suas operadoras nas suas obrigações contratuais 

ferindo, assim, o principio da isonomia ao garantir acesso preferencial àquele 

cidadão que está a espera de um atendimento, exame, medicamento. Afora 

desconsiderar todo o planejamento, as políticas de saúde, as pactuações entre 

gestores, os serviços sistêmicos que se transformam em bens e produtos 

isolados, tal qual um balcão desregulado de serviços ou uma farmácia 

pública.
197

 

 

Esse tem sido em síntese, o entendimento dos que se dedicam a doutrinar acerca 

da matéria, mormente, após a identificação do crescimento desenfreado de decisões 

judiciais condenando os municípios, sem nem mesmo identificar a natureza do que se 

pede, sob a argumentação de que a responsabilidade dos Entes Federativos é solidária.  

O fato é que a relação entre demanda e oferta de saúde nunca se chegará a um 

equilíbrio, eis que as necessidades são infinitas e quando se identificar a concessão de 

determinado medicamento a um cidadão, deve-se refletir acerca da probabilidade e se 

conceder de forma equânime a todos aqueles que estivessem na mesma situação. Como 

consequência da Audiência Pública realizada no STF no ano de 2009 sobre o tema 

diversas entidades e estudiosos apresentaram materiais escritos para contribuir com a 

reflexão e que foram catalogados pelo STF. Dentre tais trabalhos Octávio Luiz Motta 

Ferraz e Fabiola Sulpino Vieira
198

 apresentaram um exemplo interessante: 

 

Tome-se apenas as seguintes doenças: hepatite viral crônica C e artrite 

reumatóide. Imaginemos que o SUS, ao invés de oferecer, como hoje se faz, 

uma lista de medicamentos escolhidos pelo seu perfil de segurança, eficácia 

(faz o que se propõe a fazer em condições controladas), custo-efetividade(faz 

o que se propõe a fazer em condições reais ao menor custo) resolvesse 

oferecer a todos os cidadãos portadores dessas duas doenças, conforme 

prevalência estimada, os medicamentos mais recentes disponíveis no 

mercado: interferon peguilado para a hepatite viral crônica C e infliximabe, 

etanercepte e adalimumabe para a artrite reumatoide. 

Vejamos agora quanto custaria ao SUS adotar essa política. (...) 

O total é de 99,5 bilhões de reais! Para se ter a dimensão exata de tais 

gastos, é preciso analisá-los no contexto dos gastos totais do governo em 

saúde e da economia do Brasil. O Produto Interno Bruto (PIB) do país 

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2006 

foi de 2,3 trilhões de reais (Ipea, 2007). Os gastos necessários para tratar 
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apenas duas doenças com as tecnologias (medicamentos) citadas 

consumiriam, portanto, nada menos que 4,32% do PIB brasileiro. Para se ter 

uma dimensão ainda mais clara de quanto isso representa, observe-se que em 

2004, as despesas totais com ações e serviços públicos de saúde financiada 

com recursos próprios dos municípios, estados e União totalizaram 3,69% do 

PIB (Siops, 2007). Se aplicarmos esse percentual ao PIB de 2006, teremos 

um valor aproximado de gasto público total com ações e serviços de saúde de 

85,7 bilhões de reais neste ano. 

Conclui-se, assim, que os recursos financeiros necessários para 

implementar essa política de assistência terapêutica a apenas 1% da 

população e em relação a apenas duas doenças (99,5 bilhões de reais) seriam 

superiores ao gasto total de todas as esferas de governo com o conjunto de 

ações e serviços de saúde (85,7 bilhões de reais). Ou seja, para fornecer 

apenas 4 medicamentos para tratar 2 doenças, cobrindo 1% da população, 

gastar-se-ia mais que o que é atualmente gasto com todo o atendimento feito 

pelo SUS com internação, diagnóstico, tratamento, cirurgias, ações de 

educação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, entre outras. 

 

 

O que se percebe, então, é que ao enfrentar um caso individual, o Judiciário 

termina por não ter a amplitude do custo dos direitos sociais para todas as pessoas que 

estejam na mesma situação. Isso implica destoar do aspecto isonômico e equânime 

quando se trata de proteção ao direito constitucional à saúde. A doutrina, então, vem 

enfrentando essa questão dos custos dos direitos, identificando-se que a solução do caso 

concreto deve conter uma razoabilidade quanto a sua real necessidade dentro de um 

contexto de mínimo existencial. Com isso, os procedimentos e medicamentos de alta 

complexidade devem ser visualizados dentro deste contexto. Ou seja, ao que parece as 

situações identificada com significativa complexidade estão relacionadas a cuidados, 

que indicam uso de tecnologias mais custosas e que devem ser assistidas pelo Estado, 

uma vez conseguindo-se assistir todos aqueles, os quais possuem semelhante carência e 

enfermidade, mas deve ser delimitada a responsabilidade dos municípios.  

 

6.2 VISÃO JURISPRUDENCIAL DO STF ACERCA DA RESPONSABILIDADE 

DOS MUNICÍPIOS, APÓS A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIREITO À 

SAÚDE REALIZADA NO ANO DE 2009 

 

Quando se trata de analisar jurisprudência no sentido de decisões reiteradas 

seguindo uma mesma linha de entendimento, tem-se que a análise deve ser delimitada 

no tempo e espaço, eis que são vários os entendimentos em momentos diversos. Assim, 

considerando o tema proposto neste trabalho de verificar os limites da responsabilidade 

dos municípios para conceder medicamentos e procedimentos de saúde de alta 
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complexidade, entendeu-se por verificar os posicionamentos do Supremo Tribunal 

Federal. Quanto ao período delimitou-se a audiência pública realizada no ano de 2009 

pelo próprio STF, eis que lá foram deduzidos diversos argumentos de uma gama de 

vertentes, quer seja de usuários, prestadores e juristas. Ou seja, configurou uma 

oportunidade para que os Ministros do STF pudessem ouvir as discussões sobre a 

judicialização da saúde para o enfrentamento dos pleitos, que estavam sob a sua 

responsabilidade de julgamento. 

Em junho de 2012, o Ministro Joaquim Barbosa emitiu voto
199

 no Agravo 

Regimental de nº AI-AgR 550530, sendo seguido, de forma unânime, pela segunda 

turma do STF. Nesse julgamento, registrou-se que há uma solidificação de 

entendimento da Corte de que os municípios devem proporcionar o direito à saúde de 

todos os cidadãos, eis que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos. 

Admite, no entanto, que o art. 196 da Constituição Federal, traz norma de caráter 

programático, mas nem por isso os municípios devem furtar-se de proporcionar os 

meios ao gozo do direito à saúde. Aspecto importanto, também digno de nota é a 

identificação de que o cidadão requerente consiste em pessoa de insuficientes recursos 

financeiros. 

Em agosto de 2013, a Ministra Rosa Weber, ao apreciar o Agravo Regimental de 

nº RE-AgR 626382 apresentou, igualmente, voto
200

 no sentido de que o cidadão pode 
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requerer medicamentos a qualquer dos entes, União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios, eis que se trata de responsabilidade solidária. 

A Ministra Rosa Weber volta a se manifestar
201

, em abril de 2014, no Agravo 

Regimental de nº AI-AgR 842740, bem como
202

, em setembro de 2014, momento em 

reafirma a solidariedade entre os entes federativos. Note-se que no primeiro julgamento 

estava tratando de fornecimento de fraldas descartáveis, pelo que fez referência a 

medicamentos, já no segundo julgamento a matéria está afeta a tratamento médico de 

uma úlcera. O terceiro julgamento, por sua vez, fez referência a medicamento de alto 

custo, fazendo-se crer que em se tratando de qualquer aspecto de assistência à saúde, o 

cidadão pode, indiscriminadamente, acionar qualquer dos entes federativos. 

Os votos exarados pela Ministra Rosa Weber demonstram bem o 

posicionamento do STF acerca da responsabilização dos municípios, mesmo quando se 

trata de medicamentos e/ou procedimentos de saúde de elevado custo ou complexidade. 

Ou seja, a responsabilidade é solidária e, portanto, o município pode ser acionado 

solitariamente, tendo a obrigação de custear na totalidade a assistência à saúde 

requerida, nada obstante possa apresentar ação regressiva em face daquele ente que 

entenda ser o responsável. 
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 DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ÚLCERA DE 

PERNA. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO. 

ANÁLISE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. SOLIDARIEDADE 

DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

26.3.2010. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da procedência do pedido para que o 
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NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já 

proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de o Poder Público 
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Responsabilidade solidária entre União, Estados-membros e Municípios quanto às prestações na área de 
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O Ministro Roberto Barroso apresentou voto
203

, na mesma esteira, em novembro 

de 2014, ao julgar o Agravo regimental de nº AI-AgR 810864, destacando, inclusive o 

aspecto de que nada obstante o art. 196 da Constituição Federal tratar-se de norma de 

caráter meramente programático o Estado deve prestar a assistência, de forma solidária 

e que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas nas 

questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que isso configure infringência 

à separação de poderes. 

É importante destacar que o Ministro Roberto Barroso esteve na audiência 

pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal realizada em maio de 2009, na 

qualidade de advogado, momento em que proferiu manifestação
204

 visualizando a 

discussão em dois prismas. Primeiro, quando o sistema se compromete a entregar o bem 

e não entrega, momento em que não vê maiores discussões acerca do Estado-Juiz 

determinar ou não a sua concessão, eis que o compromisso deve ser cumprido. 

Segundo, quando o medicamento ou procedimento não é oferecido pelo sistema, tendo-

se ai duas vertentes, quais sejam, não existindo uma politica pública para a respectiva 

oferta e existência de uma política pública inadequada. 

Entretanto, mesmo nos casos em que não existem dúvidas de que o Poder 

Executivo deve prestar a assistência, o agora Ministro Roberto Barroso deixa claro a 

necessidade de se identificar o sujeito passivo da demanda, registrando que: 

 

Há uma jurisprudência dominante que consagra uma solidariedade 

entre todos os entes federativos. Embora esta possa parecer uma decisão 

libertadora, na medida em que assegura ao administrado receber a prestação 

de qualquer dos três entes, do ponto de vista prático, isto cria grande 

dificuldade administrativa e grande dispêndio desnecessário de recursos, 

porque há três estruturas que passam a funcionar para, em juízo, atuarem para 

a defesa da Fazenda Pública.  

De modo que, quando na distribuição do sistema, seja clara a 

responsabilidade de um ente, seja por ser um medicamento relacionado a 
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 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR 

PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído 

ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios 

necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada 

violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas 

questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes 

federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AI-AgR 810864, ROBERTO BARROSO, STF.) 
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 Teor da manifestação de Roberto Barroso da Audiência Pública está disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Luis_Roberto_Barroso.pdf 
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atendimento básico, estratégico ou excepcional, quando o sistema for claro, a 

jurisprudência precisaria, em nome da racionalidade, da eficiência e da 

economia de recursos escassos estabelecer que o réu da ação vai ser a 

entidade estatal responsável por aquela prestação e ponto. (...) Penso que, 

quando haja dúvida razoável sobre quem é responsável, aí, sim, parece 

natural que a jurisprudência se incline pela solidariedade. 

 (...). 

O Judiciário deve reconhecer como parte passiva legítima em ações 

envolvendo direito à saúde o ente estatal, que, nos termos da constituição das 

leis e dos atos administrativos, tem o dever de entregar o bem jurídico 

postulado.  

 

 

No que concerne à não existência de uma política pública entende o Ministro 

que o Judiciário deve promover um diálogo institucional e compelir os gestores a 

realizar uma política pública relacionada àquela demanda. Já com relação à 

identificação a uma política pública inadequada, acredita o Ministro Roberto Barroso, 

em sua manifestação na audiência pública de 2009, que a demanda individual deve ser 

convertida em um debate coletivo, para ao final decidir de forma universal para todas as 

pessoas que estivessem naquela mesma situação.  

Traçando-se um paralelo entre o discurso proferido pelo Ministro Roberto 

Barroso e o seu julgamento realizado no ano de 2014, agora na condição de Ministro do 

STF, tem-se que muito embora fizesse menção à possibilidade do Judiciário determinar 

execução de políticas públicas, sem que isso configure infração à divisão de Poderes, 

não aproveitou a oportunidade para desenvolver a sua tese apresentada na audiência 

pública de 2009 ocorrida no próprio STF. Ou seja, destacou e aplicou a solidariedade 

dos entes Federativos sem perquiri se o pleito estava dentro de uma previsão do sistema 

e se estivesse qual o Ente responsável. Se não, estava-se diante de um problema afeto à 

ausência de políticas públicas ou de uma política pública inadequada, para então, 

estender a discussão saindo do debate individual para o público, tendo tido além do 

julgado já referenciado, outras oportunidades
205

. Enfim, ao que parece cada vez mais se 

solidifica a jurisprudência junto ao STF no sentido da solidariedade não se preocupando 

                                                 
205

 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. 

MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 

196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao 

gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários 

à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser 

pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se 

nega provimento.(AI-AgR 822882, ROBERTO BARROSO, STF.) 
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com a tentativa de se identificar os limites e possibilidades dos entes federativos diante 

da natureza do pedido individual apresentado. 

Em dezembro de 2014, o Ministro Celso de Mello julgou um caso em face do 

município
206

 e outro, do Estado
207

, utilizando-se o mesmo argumento quanto à 
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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-AgR 745745, CELSO DE MELLO, STF.) 
207

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO 

ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM 

BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E 

DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – 

OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – 

CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

IMPUTÁVEL AO ESTADO – 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 
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inaplicabilidade da tese da reserva do possível quando em confronto com o mínimo 

existencial. Apresenta-se, genericamente, a existência de deveres estatais, sem contudo 

enfrentar qual o ente federativo que foi omisso e se a omissão está relacionada á 

inexistência de politica pública ou ineficiência da existente? A solidariedade é vista de 

forma a atingir qualquer situação e não somente aquelas em que se paira a dúvida de 

quem seria responsabilidade. Tanto que o mesmo teor do julgado serviu para duas 

situações muito distintas e para condenar entes federativos diversos. 

Assim, constata-se que o Supremo Tribunal Federal realizou audiência pública 

para ouvir os usuários, prestadores e demais atores envolvidos na polêmica discussão 

acerca da judicialização da matéria, para que seja conferida efetividade ao direito 

constitucional à saúde. No entanto, não houve alteração de entendimento no que pertine 

à responsabilidade dos municípios, eis que cada vez mais está solidificada a ideia da 

solidariedade irrestrita entre os entes federativos independentemente da natureza do 

pedido deduzido em juízo. Com isso, dentro de uma visão jurisprudencial do STF nos 

dias de hoje não há qualquer limite de responsabilidade dos municípios em ter que 

conceder medicamentos ou procedimentos de saúde, mesmo que de alta complexidade. 

                                                                                                                                               
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. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO 

JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ―DEFENSOR DO POVO‖ (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – 

PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE 

INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-

MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL 

QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR 

SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA 

CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE 

LEGITIMAÇÃO PASSIVA ―AD CAUSAM‖ NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE 

ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(ARE-AgR 727864, CELSO DE MELLO, STF.) 
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Acredita-se como equivocada a predominância do entendimento jurisprudencial 

acerca dos limites de responsabilidade dos municípios, considerando-o responsável 

solidário, mesmo nos pleitos que se discute alta complexidade. Afinal, não são levados 

em conta os aspectos financeiros, já que alta complexidade pressupõe alto custo e alta 

tecnologia e, com isso, não se poderia deixar de considerar o funcionamento dos blocos 

de financiamento do SUS. Desconsidera-se a Pactuação Programada Integrada (PPI) 

quanto à assunção de responsabilidade para a realização de determinado procedimento 

considerado como de alta complexidade, desconsiderando, portanto, o pressuposto de 

que os recursos, os quais recebem a título de MAC ou FAEC já contemplaria o 

respectivo serviço ou disponibilização de medicamento. 

De fato, imagine-se uma região de saúde em que vários municípios pactuam com 

outro, que seja o único fornecedor do serviço de hemodiálise (alta complexidade). Com 

a respectiva pactuação formalizada, os recursos FAEC somente serão disponibilizados 

para aquele município, o qual assumiu a responsabilidade de realizar o respectivo 

serviço. Assim, qualquer cidadão que necessite do correspondente serviço de 

hemodiálise na respectiva região de saúde deve ser atendido pelo município polarizador 

e não o município em que reside. 

Deixa o entendimento jurisprudencial, equivocadamente, de considerar que os 

municípios, dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, devem participar da 

assistência à saúde de seus cidadãos, mas quando a demanda for vinculada a serviços e 

medicamentos relacionados à alta complexidade em que não tem estrutura e não 

assumiu prestar na formatação regional não deve assumir a integralidade do custo de 

forma direta. Entende-se que os municípios podem até ficar encarregado de realizar a 

competente contratação (por intermédio de procedimento licitatório ou aplicando-se, 

acaso seja possível, os institutos da inexigibilidade ou dispensa de licitação), desde que 

seja disponibilizado o correspondente recursos por parte da União por intermédio do 

MAC ou FAEC de forma específica para o caso específico. Isso não quer dizer que o 

município não deva participar, consoante já destacado, com a complementação da 

assistência com o cuidado com o transporte, acomodações, mas não o custeio do 

procedimento com recursos próprios, quando não assumiu a respectiva 

responsabilidade, tendo na maioria das vezes transferida a sua responsabilidade para 

outro município integrante da correspondente região de saúde, a qual está inserido. 
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De mais a mais, dentro da identificação reflexiva que foi abordada, tem-se os 

princípios, estruturam os consensos ou dissensos, mas não podem ser utilizados para 

fins de aplicação direta. A análise da estruturação principiológica aponta para a revisão 

do entendimento jurisprudencial, quando os princípios aparecem como conexões pra 

servirem de base, para que se identifique as soluções tecnológicas (regras jurídicas) 

mais adequadas para o enfrentamento da identificação dos limites da responsabilidade 

dos municípios quando a discussão tratar de alta complexidade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Após passar por todas as fases da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva em 

busca da resposta correta acerca dos limites da responsabilidade dos municípios em 

pleitos de alta complexidade identificou-se que: 

1) Restou estabelecido um problema-padrão consistente na judicialização 

crescente da saúde veiculando pretensão de que os municípios, isoladamente, confiram 

assistência a indivíduos para concessão de medicamentos ou procedimentos de alta 

complexidade e que, portanto, envolve altos custos e tecnologias. Assim, realizou-se a 

restrição de não analisar qualquer pleito, mas tão somente aqueles vinculados ao 

conceito de alta complexidade, o qual está delimitado na sistematização do Sistema 

Único de Saúde.  

2) Ao se considerar a importância do problema não significa que não seja 

necessária a circularidade dentro do sistema, eis que a resposta será fornecida por este. 

Assim, ao abrir o sistema apresentou-se uma discussão moral-prática em que foram 

veiculados aspectos sociológicos, bioéticos em que várias possibilidades de 

responsabilidades deveriam ser consideradas. Muitas visões de entidades que 

contribuíram para a audiência pública realizada no STF no ano de 2009 foram 

apresentadas para enriquecer a discussão.  

Passando-se, então, por textos sociológicos e filosóficos identificou-se a ideia de 

que o direito fundamental à saúde está atrelado à qualidade de vida e que vida digna, 

por sua vez, consubstancia-se em um direito de personalidade. Identificou-se que se 

constitui em consenso, também, a situação de fragilidade dos municípios na formatação 

da federação e que a ética da responsabilidade indica a assunção de parcela da 

responsabilidade da assistência não somente ao Estado, mas também, à família e 

sociedade como um todo. Além disso, destacou-se como consenso a indiscutível 

necessidade de priorização e alocação adequada de recursos públicos, para que se 

consiga atender as demandas de saúde e que equidade deve ser visualizada como base 

ética. Destacaram-se pronunciamentos de entidades da sociedade civil organizada, no 

contexto de prestar-lhes assistência à saúde, registrando a exigência da dignidade dos 

cidadãos assegurada pela constituição.  

Identificaram-se, ainda, dissensos no que se refere à necessidade de prestar a 

assistência requerida independentemente da possibilidade financeira do poder público 
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em prestá-la, bem como na discussão de custeio de medicamentos e procedimentos fora 

da sistematização do SUS. Assim, após construído o horizonte moral-prático passou-se 

a estruturá-lo convocando os princípios afetos à discussão. 

3) Quando se apresentou vários vieses de entendimento, destacou-se que 

não há que se falar em desconsideração ao princípio, o princípio da dignidade da pessoa 

humana estrutura o consenso de que da dignidade da pessoa humana quando se nega 

pleitos individuais em face dos municípios para o custeio de todos os procedimentos de 

Alta Complexidade a ser pagos com recursos do tesouro municipal, quando estes 

municípios não detém a legitimidade para receber os correspondentes recursos do 

governo federal. Afinal, não se está negando o direito à vida digna ao cidadão 

requerente, mas sim delimitando os limites e possibilidades dos municípios na 

assistência à sua saúde, devendo-se pleitear junto ao Ente Federativo responsável À 

respectiva prestação.  

Destarte, ao ter sido mapeado no jogo dialógico contratextual as zonas de 

consenso e dissenso quanto aos limites de responsabilidade dos municípios em pleitos 

individuais de assistência à saúde tida como de alta complexidade, identificou-se, então, 

os princípios, que devam estruturar a discussão, por mais que não possam conferir 

respostas diretas ao problema posto. Neste contexto, o princípio da dignidade da pessoa 

humana tem papel relevante quando identificados desentendimentos entre os entes 

federativos de quem deva assumir a responsabilidade, no momento em que a indefinição 

não pode representar ausência de prestação da assistência à saúde demandada. 

Entretanto, em momento algum, o princípio da dignidade da pessoa humana poderá 

definir a responsabilidade de ente federativo. Observou-se, assim, a estruturação da 

racionalidade econômica sendo feita pelos princípios orçamentário-financeiro-fiscal 

(equilíbrio, legalidade e prudência fiscal). Já com relação à discussão contratextual da 

situação do município na formatação federativa identificou-se o próprio princípio 

federativo conjuntamente com os princípios do SUS (equidade, universalidade, 

regionalização/hierarquização e descentralização), já que dimensionam o aspecto da 

repartição de competências. 

4) Ao se visualizar as regras jurídicas ficou evidente a necessidade de se 

considerar a formatação federativa no que concerne à repartição de competências, 

autonomia e separação dos poderes. Além disso, ao se identificar a sistematização do 

SUS, verificou-se que está muito bem definido as atribuições de cada Ente Federativo e 
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que a assistência à alta complexidade envolve o componente financiamento. Este, por 

sua vez, apresenta estrutura complexa vinculada a um emaranhado de informações para 

que sejam disponibilizados recursos federais para subsidiá-los, tudo dentro de assunções 

prévias de responsabilidades nas definições de assistências, dentro do contexto de 

regionalização, em especial, pelas Programações Pactuadas Integradas (PPI‘s). Além 

disso, demonstrou-se a organização orçamentário-financeira dos municípios, que restou 

claro a sua ausência de suporte para conferir a assistência à saúde na realização, por 

inteiro, dos procedimentos e concessão de medicamentos de alta complexidade. No 

entanto, como se trata de uma rede integrada, destacou-se que a não responsabilidade de 

prestar a respectiva assistência não quer dizer que os municípios não poderiam custear 

os transportes e hospedagens do cidadão para se deslocar ao centro de realização do 

respectivo procedimento. 

5) Com relação ao entendimento doutrinário a discussão girou em derredor 

da teoria do custo dos direitos, momento em que se identifica entendimento plausível de 

que deve existir compatibilização entre a reserva do possível e o mínimo existencial. No 

entanto, essa reserva do possível não deve ser considerada, tão somente, quanto ao 

aspecto financeiro, nada obstante seja de importância significativa. A doutrina, 

igualmente, aponta pela necessidade de se considerar as peculiaridades dos municípios 

que tem sido o mais penalizado com as determinações de assistência à saúde, sem a 

identificação da natureza do pedido. Entretanto, muito embora se discuta muito acerca 

do custo dos direitos e da inafastável realidade do Judiciário sindicar acerca das 

políticas públicas de saúde ainda carece de maiores incursões doutrinárias à análise 

acerca dos limites e possibilidades de cada Ente Federativo. 

6) Por outro lado a jurisprudência do STF já tem entendimento solidificado 

no sentido de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos e, portanto, 

não identifica limite de responsabilidade dos municípios, mesmo nos pleitos de alta 

complexidade. 

Diante das identificações efetivadas e considerando a busca de uma resposta 

correta (constitucionalmente adequada), tem-se que o entendimento jurisprudencial, o 

qual se apresenta no último nível da Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva destoa das 

constatações que se identifica nas ―fases‖ precedentes. 

De fato, ao se identificar o problema vinculado aos custos de alta complexidade 

para os municípios, percebe-se que a discussão acerca das responsabilidades 
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individuais, alocação de recursos não implica que o direito de personalidade à saúde 

digna desconsidere o encaminhamento ao responsável para a devida assistência. Em 

momento algum o princípio da dignidade da pessoa humana está sendo ferido ao dizer 

que a responsabilidade não é do município, mas sim de outro Ente Federativo. Pelo 

contrário, comprometer os municípios com custeio a cargo de seu tesouro relacionado à 

assistências custosas implica em prejuízo significativo, quando deixa de realizar as suas 

atribuições, como por exemplo, na atenção básica.  

As regras jurídicas e a doutrina, também, apontam no mesmo sentido, mas a 

construção jurisprudencial vem em outro caminho. Até mesmo o Ministro Luis Roberto 

Barroso, que esteve na audiência pública do STF no ano de 2009 não deu, ainda, a sua 

contribuição quanto à necessidade de estabelecimento de responsabilidade ao Ente 

Federativo, ao menos, nas situações em que o Sistema define as responsabilidades, 

conforme se posicionou na referida audiência.  

O pior de tudo é que as decisões judiciais de graus inferiores, as quais, 

igualmente, deveria apresentar resposta correta considerando todos os aspectos e níveis 

proposto na Hermenêutica Jurídica Heterorreflexiva não o fazem. Pelo contrário, inicia-

se a decisão com o entendimento do STF para concluir, da mesma forma, com a 

responsabilidade solidária em qualquer caso, mesmo naqueles em que o SUS bem 

definido a responsabilidade dos Entes Federativos. 

Assim, entende-se pelo equívoco da predominância do entendimento 

jurisprudencial acerca dos limites de responsabilidade dos municípios, considerando-o 

responsável solidário, mesmo nos pleitos que se discute alta complexidade, não sendo 

esta, a reposta correta. Afinal, eventual condenação dos municípios teria que analisar o 

aspecto financeiro, já que alta complexidade pressupõe alto custo e alta tecnologia e, 

com isso, não se poderia deixar de considerar o funcionamento dos blocos de 

financiamento do SUS. É dizer, acaso o município demandado tenha assumido em uma 

Pactuação Programada Integrada (PPI), a realização de determinado procedimento 

considerado como de alta complexidade a sua condenação seria certa. Outra não poderia 

ser a conclusão, haja vista que a assunção prévia de tal serviço, dentro do contexto de 

regionalização trazido pelo Pacto pela Saúde, já pressuporia que os recursos, os quais 

recebem a título de MAC ou FAEC já contemplaria o respectivo serviço ou 

disponibilização de medicamento. 
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Por outro lado, acaso se trate de uma demanda em que o município não assumiu, 

dentro de sua pactuação regional, não deverá custear, sob a argumentação de 

responsabilidade solidária. De fato, imagine-se uma região de saúde em que vários 

municípios pactuam com outro, que seja o único fornecedor do serviço de hemodiálise 

(alta complexidade). Com a respectiva pactuação formalizada, os recursos FAEC 

somente serão disponibilizados para aquele município, o qual assumiu a 

responsabilidade de realizar o respectivo serviço. Assim, qualquer cidadão que necessite 

do correspondente serviço de hemodiálise na respectiva região de saúde, deve ser 

atendido pelo município polarizador e não o município em que reside. 

Destarte, os municípios, dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, devem 

participar da assistência à saúde de seus cidadãos, mas quando a demanda for vinculada 

a serviços e medicamentos relacionados à alta complexidade em que não tem estrutura e 

não assumiu prestar na formatação regional, não deve assumir a integralidade do custo 

de forma direta. Entende-se que os municípios podem até ficar encarregado de realizar a 

a competente contratação (por intermédio de procedimento licitatório ou aplicando-se, 

acaso seja possível, os institutos da inexigibilidade ou dispensa de licitação), desde que 

seja disponibilizado o correspondente recursos por parte da União por intermédio do 

MAC ou FAEC, de forma específica para o caso específico. Isso não quer dizer que o 

município não deva participar, consoante já destacado, com a complementação da 

assistência com o cuidado com o transporte, acomodações, mas não o custeio do 

procedimento com recursos próprios, quando não assumiu a respectiva 

responsabilidade, tendo na maioria das vezes transferida a sua responsabilidade para 

outro município integrante da correspondente região de saúde, a qual está inserido. 

Assim, perpassando por todas as fases da Hermenêutica Jurídica 

Heterorreflexiva, identifica-se que as regras trazidas pela sistematização do SUS devem 

ser seguidas e consideradas, porquanto em consonância com a estruturação feita pelos 

princípios da discussão trazida no jogo dialógico contratextual, bem como com os 

ensinamentos doutrinários. Deve-se, em contrapartida, ser revisto posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal em considerar, indiscriminadamente, uma responsabilização 

solidária dos municípios em qualquer demanda de saúde, em especial, as de alta 

complexidade. 
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