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RESUMO 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 o direito social à saúde foi consagrado 

fundamental, com cobertura universal e igualitária. Mesmo assim, ainda busca-se uma 

concretização plena desse direito. Este cenário propicia discussões em torno do alcance da 

efetividade e limites do direito à saúde, pois a falta de recursos é problema recorrente no Sistema 

Único de Saúde. Neste contexto, este trabalho propõe uma análise dos mecanismos da escola 

da análise econômica do direito (AED) comprometido com o elemento para atingir os meios e 

fins sociais, na tentativa de maximização do maior número de interesses ao menor custo. 

Partindo destas premissas, pretende verificar a viabilidade de utilizar a análise econômica do 

direito na aplicação do sistema de saúde pública brasileira. Para tanto, desponta analisar as suas 

premissas, em particular, ao Sistema Único de Saúde – SUS. A expansão e qualificação do SUS 

depende de alocação eficientes de recursos financeiros e a prognose econômica útil na 

maximização do direito à saúde. No intuito de apresentar soluções ao financiamento do SUS, 

aborda as competências orçamentárias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal com 

vistas à análise dos percentuais mínimos obrigatórios destinados à saúde. Para efetivar o direito 

à saúde é necessária uma série de medidas por parte do Estado como financiamento suficiente 

e gerenciamento. Por fim, conclui que a análise econômica do direito pode ser utilizado como 

ferramenta econômica. Como uma alternativa para aumentar financiamento público em saúde 

propõe a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas que tem previsão constitucional.  

 

Palavras-chaves: Direito à Saúde. Análise Econômica do Direito. Sistema Único de Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 
  

From the promulgation of the Constitution of 1988, the social right to health was enshrined 

fundamental, with universal and equal coverage. Still, seeks greater realization of this right.  

This scenario provides discussions on the scope and limits of the effectiveness of the right to 

health, as the lack of resources is a recurring problem in the Unified Health System. In this 

context, this paper proposes an analysis of the school’s mechanisms of economic analysis of 

law ommitted to the element to achieve the means and social purposes, in an attempt to 

maximize the greatest number of interests at the lowest cost. Starting from these premises, aims 

to verify the feasibility of using the economic analysis of law in the application of the Brazilian 

public health system.  Therefore, blunts analyze the premises of the economic analysis of law 

employed, in particular, The Health System – (SUS). The expansion and qualification SUS it 

depends on efficient allocation of financial resources and the useful economic prognosis in 

maximizing the right to health. In order to provide solutions to financing the SUS, addresses 

the budgetary powers of the Union, states, municipalities and the Federal District with a view 

to analysis of mandatory minimum percentage for health. To carry the right to health is 

necessary a series of measures by the State as sufficient funding and management. Finally, it 

concludes that the economic analysis of law can be used as an economic tool. As an alternative 

to increase public funding for health proposes to regulate the wealth tax that has constitutional 

provision. 

  

Keywords: Right to health. Economic Analysis of Law. Health Unic System.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a saúde foi consagrada, na 

sua concepção ampla, como direito social fundamental, com cobertura universal e igualitária a 

todos os indivíduos. Decorridos quase 30 anos da sua promulgação, a temática sobre a eficácia 

e efetividade do direito à saúde ainda inspira grandes controvérsias no âmbito doutrinário e 

jurisprudencial. 

A complexidade atual reside em identificar quais efeitos podem ser retirados das 

normas constitucionais que conformam o direito à saúde, além de estabelecer os delineamentos 

que constituem o objeto do direito à saúde e os seus limites subjetivos e objetivos. 

As polêmicas pairam em torno da possibilidade do reconhecimento de um direito 

subjetivo individual ou coletivo a prestação na área da saúde e qual o seu limite prestacional.  

Tem sido amplamente questionado se é dever do Estado fornecer, de modo universal, todos os 

meios possíveis para promoção, proteção e recuperação à saúde a todos os cidadãos, 

considerando se os limites estariam abarcados entre o núcleo do mínimo existencial e a reserva 

do possível, indagando, ainda, se a universalidade do acesso à saúde significa gratuidade de 

todos os serviços. 

Diante disto, surgem questões em determinar o alcance da eficácia do direito à 

saúde. Quais seriam os critérios para definir o que é exigível dos poderes públicos em matéria 

prestacional? Este parâmetro estaria relacionado com a obrigação de inibir a morte, dor ou 

sofrimento físico, ou todo e qualquer tratamento à saúde poderá se enquadrar neste critério? 

Por isso, a doutrina e a jurisprudência têm adotado como caráter limitatório a reserva do 

possível e o mínimo existencial.  

Na busca pela assistência eficiente da saúde a judicialização tem sido um meio 

de concretizar o direito assegurado constitucionalmente, que onera o orçamento público nos 

entes federados, além da polêmica do seu financiamento insuficiente. 

Em particular, a matéria sobre assistência à saúde, com avanço da ciência e da 

tecnologia e consequentemente a ampliação dos procedimentos terapêuticos, os tratamentos são 

quase ilimitados, sob o ônus, muitas vezes, dos altos custos, além do aumento da expectativa 

de vida da população. Por outro lado, a prestação à saúde encontra-se na condição dos meios 

disponíveis, num contexto de recursos finitos.  

O Brasil tem contextualizado, há várias décadas, intensos conflitos gerados por 

recursos financeiros para assegurar uma política pública universal da saúde, tendo em vista que 

antes da CF/88 o serviço público era voltado, única e exclusivamente, para trabalhadores 
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contribuintes do mercado formal. Com a sua promulgação, permanece, nos primeiros anos, com 

o mesmo orçamento de antes, porém abrangendo toda população brasileira. 

 Ademais, o conceito de saúde amplia-se, extrapolando os limites da ação 

preventiva e curativa para expandir-se às políticas econômicas e sociais que a determinam e a 

condicionam a um conjunto de fatores que envolvem alimentação, moradia, saneamento básico, 

trabalho, renda, educação, transporte e etc.  

Neste aspecto, desde a sua origem, o Sistema Público Universal de Saúde (SUS) 

denota um quadro economicamente frágil, fadado ao insucesso, configurando a necessidade 

pela alocação eficiente dos recursos públicos em saúde da forma como resguardado 

constitucionalmente. 

Assim, este trabalho averiguará a viabilidade de utilizar mecanismos da análise 

econômica do direito na maximização dos recursos públicos da saúde, pautada na proposta 

metodológica de interdisciplinaridade entre o direito e outras disciplinas científicas, tais como 

a economia, estatística, a sociologia e a psicologia.  

A análise econômica do direito emprega instrumental empírico desenvolvido 

pela economia, para tentar resolver problemas jurídicos que são ponderados pelas 

consequências que geram.  

A proposta da escola do pensamento jurídico é um exame do direito sob 

perspectiva econômica, integrando as ciências econômica e jurídica, colocando no núcleo dos 

estudos jurídicos à eficiência do direito. Sendo assim, o direito passa a ser comprometido com 

o elemento para atingir os meios e fins sociais, levando a postular a maximização do maior 

número de interesses ao menor custo.   

Muitas são as críticas sofridas pela proposta ideológica da teoria da análise 

econômica do direito aplicada ao sistema jurídico. A premissa do agente racional, capaz de 

maximizar suas satisfações, também procurou ser rebatida pela teoria da racionalidade limitada. 

Além disso, as maiores críticas a essa escola vieram da chamada nova economia do bem-estar, 

em oposição aos estudos utilitaristas de maximização da utilidade total, das análises de custo-

benefício, da teoria da escolha social e de suas evoluções, procurando incorporar o elemento 

ético ao pensamento econômico.   

Posto o problema, o presente estudo investigará se a escassez de recursos e 

financiamento da saúde por meio das diretrizes da análise do direito concretizará o direito à 

saúde por meio dos mecanismos: recursos escassos, custo benefício e homem racional, com 

vistas a tornar o sistema eficaz para atingir o maior quantitativo de pessoas pelo menor custo. 

Recomendará também alternativas na busca do subfinanciamento da saúde. 
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Para embasar esta pesquisa analisaremos a problematização terminológica do 

conceito do direito social, sua fundamentalidade e dimensões. No que diz respeito à eficácia 

dos direitos fundamentais a celeuma jurídica ainda é maior. O primeiro impasse está, no artigo 

5º, §1º, da Constituição Federal, a qual estabeleceu aos direitos e garantias fundamentais 

aplicabilidade imediata. Ainda abordará as nuances dos direitos sociais, em especial, as funções 

de defesa e prestação, as perspectivas objetivas e subjetivas. Levantará a fundamentalidade 

formal e material do direito à saúde, trazendo à discussão a crise dos direitos sociais.  

Em seguida, analisará a evolução do termo saúde, das primeiras noções 

primitivas, até sua inclusão no ordenamento jurídico conceituando como direito social 

fundamental na Constituição Federal. Para tanto, delimitará sua concepção da ordem 

constitucional. No âmbito infraconstitucional, versará sobre a Lei n.º 8.080/90, que 

institucionalizou o Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pela atenção, cuidado e 

vigilância à saúde, exercidos em todas as suas dimensões e níveis, do individual ao coletivo, da 

atenção primária à especializada. 

A análise da evolução do estudo do Direito e Economia na matéria jurídica será 

realizada, buscando aprofundamento em suas premissas econômicas, com o objetivo de 

maximizar a prestação da assistência à saúde para atingir a universalidade, contrapondo com as 

críticas existentes acerca da análise econômica do direito. 

Aplicará o estudo da análise econômica do direito à saúde, verificando matérias 

de natureza orçamentárias entre os entes federado, apresentando os impasses sistema universal 

versus dedução da carga tributária. Avaliará os impactos financeiros das decisões deferindo 

algum tipo de tratamento ou medicamento em saúde no orçamento público.  

A Constituição Federal de 1988 ao regulamentar a Seguridade estabeleceu que 

seu financiamento seria derivado dos recursos dos orçamentos da União, dos estados, dos 

municípios, do Distrito Federal e das contribuições sociais. Porém a saúde tem padecido de 

uma crise financeira, gerando algumas emendas ao longo dos anos. A Emenda n.º 12/1996 

estabeleceu, por meio do imposto Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos 

e direitos de natureza financeira, extinta somente em 2007. 

A Emenda n.º 29/2000 determinou montantes mínimos a serem aplicados pelos 

entes federados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), concebendo mais recursos e 

promovendo o acréscimo da participação de estados, municípios e Distrito Federal no 

financiamento do SUS. A Lei Complementar n.º 141/2012 garantiu ao SUS maior 
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institucionalidade dotando uma estrutura de financiamento ao gasto com saúde. A referida lei 

institui critérios importantes de partilha dos recursos federais, estaduais e municipais.  

A última Emenda, de n.º 86 de 2015, estabeleceu novo piso para aplicação do 

financiamento dos entes federados em ASPS, mas não correspondeu aos anseios populares. A 

nova base de cálculo foi objeto de críticas para a aplicação sobre a receita corrente líquida 

(RCL) da União e não a bruta. As emendas supracitadas descentralizaram o financiamento da 

União para os estados, municípios e Distrito Federal, onerando-os. 

O trabalho analisará quantitativamente os impactos das demandas judiciais 

pleiteados por tratamento médicos, medicamentos e insumos em saúde no orçamento público. 

Se as ações são capazes de primar o individual em detrimento do coletivo.  

A escolha deste tema é pautada pela necessidade de maior concretização do 

direito à saúde, trazendo como mecanismo uma alternativa econômica, cujo mérito se dá na 

gestão dos recursos econômicos. Apresentará os problemas encontrados para concretização do 

sistema universal de saúde trazendo como solução a regulamentação do imposto sobre grandes 

fortunas. 

É importante deixar claro que o presente trabalho não tem como objetivo exaurir 

toda a problemática envolvendo os temas ora dissertados, mas contribuir para o debate de 

Direito e Economia com o objetivo dos mecanismos econômicos serem utilizados de forma a 

favorecer a maior concretização do direito à saúde estabelecido na Constituição Federal de 

1988. 

Diante do número reduzido de estudos específicos sobre a análise econômica do 

direito à saúde este trabalho pretenderá enfrentar questões controvérsias na tentativa de alcançar 

uma conclusão racional, humanitária e social. 

Este trabalho envolverá métodos de pesquisa exploratória, descritiva e 

explicativa, quantitativa e a coleta de dados realizada através de levantamento bibliográfico, 

documental e eletrônico. Serão utilizados os modelos econômicos propostos pelas vertentes da 

análise econômica do direito, usados em economia para aplicar à realidade.  

O trabalho terá como objetivo geral confeccionar um modelo econômico teórico, 

que possibilite demonstrar que os problemas de financiamentos podem ser resolvidos por meio 

dos princípios econômicos aplicados ao direito fundamental social à saúde. 

 Tem como objetivo específico analisar a viabilidade dos métodos e mecanismo 

da análise econômica do direito, verificando a possibilidade do direito a saúde ser averiguado 

sob critérios de custo/benefício. Investigará a atuação do poder judiciário na concretização da 
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saúde no Brasil, após ter delimitado o alcance e eficácia do direito à saúde na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 
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2 DA FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE  

 

2.1 PROBLEMATIZAÇÃO TERMINOLÓGICA E DIMENSÕES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Preliminarmente, é importante assinalar que não é propósito do presente trabalho 

exaurir a teoria dos direitos fundamentais, visto que não é o objeto investigado, além da matéria, 

por si só, constituir outro objeto de pesquisa. Assim, apresentará, de forma sucinta, as 

características elementares para propiciar a construção crítica e consolidada do direito 

fundamental social à saúde.  

A terminologia de direitos fundamentais não é empregada de forma consensual, 

são utilizadas as expressões: direitos dos homens, direitos humanos, direitos subjetivos 

públicos, liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos individuais, direitos dos 

cidadãos, entre outros termos. Neste sentindo, a doutrina tem alertado para heterogeneidade, 

ambiguidade e ausência consensual terminológica e conceitual1, em razão da dificuldade de 

encontrar uma nomenclatura que abarque a miríade elementos que compõem os direitos e 

garantias fundamentais2. Na doutrina pátria, não existe também conformidade na adoção da 

terminologia. Sarlet prefere a expressão direitos fundamentais3 e Silva adota a denominação 

direitos fundamentais do homem4.  

Contudo, é importante alertar que, neste cenário, muitas expressões com 

conceitos diversos, podem resultar em exclusão de certos direitos, quando se opta por 

determinado termo em detrimento de outro. Além disso, conforme bem lembrando por 

Dimoulis e Martins, nenhuma nomenclatura é incontestável5. Não obstante, o presente trabalho 

adotará o termo direitos fundamentais porque este foi o estabelecido na Constituição Federal 

de 1988, como também de muitos estudiosos6.  

                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2010, 

p. 27. 
2 Sobre a questão de precisão terminológica dos direitos fundamentais conferir CANOTILHO, J.J Gomes. Direito 

Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 14ª reimpressão. Editora Almedina: Coimbra, 2003, p.393. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2010, 

p. 27. 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1999, p. 

163. 
5 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ªed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2014, p.40. 
6  Seguindo entendimento de Dimoulis e Martins. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos 

Direitos Fundamentais. 5ªed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p.40. 
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Importante salientar que existe a distinção entre os direitos fundamentais – são 

aqueles positivados constitucionalmente e, assim, limitados espacial e temporalmente – e os 

direitos humanos que constituem as posições jurídicas reconhecidas na esfera do direito 

internacional positivo ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com 

determinada ordem jurídico-positiva interna. 

Avançando no estudo, os direitos fundamentais foram construídos no decorrer 

do tempo, através de lutas, reivindicações e revoluções para consagrar os direitos civis, os 

direitos políticos, os direitos sociais básicos e econômicos, os direitos coletivos, os direitos das 

minorias, entre outros. Pode-se falar em mutação dos direitos fundamentais ao longo da história, 

os quais são divididos em gerações7 ou dimensões8.  

Os direitos de primeira dimensão referem-se aos direitos clássicos individuais e 

políticos. Os direitos de segunda dimensão são os sociais, culturais e econômicos, os quais estão 

correlacionados com as liberdades positivas, reais ou concretas, assegurando o princípio da 

igualdade material entre o ser humano. Os direitos de terceira dimensão são direitos difusos 

e/ou coletivos, os quais consagram os princípios da solidariedade ou fraternidade, não se 

destinando especificamente à proteção dos interesses individuais de um grupo ou de um 

determinado Estado, mostrando uma grande preocupação com as gerações humanas, presentes 

e futuras. Os direitos de quarta dimensão relacionam-se ao cosmopolitismo e à democracia 

universal. Alguns autores defendem os direitos de quinta dimensão, entre eles Bonavides, os 

quais estão associados ao direito à paz9.  

Em relação a esta divisão dos direitos fundamentais por gerações/dimensões, 

Sarlet julga ser incapaz, por si só, de explicar satisfatoriamente a complexidade do processo de 

formação histórico social dos direitos, já que estes são frutos de exigências geradas por situação 

de injustiça ou agressão a bens fundamentais10. 

                                                 
7 A terminologia por gerações é criticada, em razão da ideia de gerações sugerir uma mudança sucessiva de uma 

pela posterior. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ªed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2014, p.23. 
8 Tavares critica a divisão dos direitos fundamentais em dimensões por apresentarem vícios: “primeiro, a repartição 

em dimensões numericamente sucessivas pode lançar uma visão equivocada de que a História desses direitos tenha 

sido apenas por avanços, quando, na realidade, houve (e há, ainda, por toda a parte) retrocessos e fortes polêmicas 

em torno desses direitos, até porque constituem uma classe vaga e variável, uma categoria materialmente aberta e 

mutável”. A segunda crítica: “[...] que essa tripartição dos direitos fez com que os de primeira dimensão pudessem 

ser considerados como imediatamente exigíveis e implementáveis, ao passo que os de segunda dimensão 

necessitariam, para tanto, de uma disponibilidade orçamentária (e política) de cada Estado que os contemplasse 

em seus textos constitucionais”. Por último, os direitos fundamentais são pluridimensionados, isto é, não se pode 

falar em uma única dimensão ou função. TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 507-508. 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. Editora Malheiros: 2010, p. 562-580 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito Constitucional. Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero (co-

autores). 3 ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 279-280. 
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Os direitos fundamentais são oriundos de reivindicações e muita luta 

ocasionadas por situações de injustiças em desrespeito a bens fundamentais e elementares do 

ser humano. Originam-se com as Constituições de dada nação, nos moldes garantidos e 

assegurados por elas, não suprimindo nenhuma dimensão, isto é, com o tempo houve um 

acréscimo de outros direitos, sem exclusão dos direitos já conquistados e os que ainda estão por 

vir, além de um revigoramento dos mesmos.  

Contudo, alguns doutrinadores alertam para o perigo de banalização dos direitos 

fundamentais, colocando em risco seu “status jurídico y científico”11 visto que, muitos direitos 

sendo reivindicados como direitos fundamentais ignorariam o caráter histórico destes e 

privados de proteção jurídica, chave para algumas das necessidades mais prementes 

radicalmente por homens es os povos atuais. Dito de outro modo, a crítica é que todo direito 

pode ser potencialmente um direito fundamental.  

Pérez Luño leciona que um grande desafio para a lei é investigado, destinando à 

jurisprudência e ciência jurídica a esclarecer, aperfeiçoar e desenvolver estas reivindicações 

cívicas, para estabelecer quais delas serão incorporados a novos direitos e dignas de proteção e 

liberdades e quais são meras reclamações arbitrárias legais12. 

 

2.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

 

Os direitos sociais são conhecidos como direitos de igualdade ou segunda 

dimensão, iniciados no período de transição do Estado Liberal Burguês para o Estado de Bem-

Estar (pós-Segunda Guerra), para promoção de uma situação igualitária entre os indivíduos e 

esferas sociais menos favorecidas.  

Os direitos fundamentais clássicos limitam a atuação do Estado, relacionando-

se com o direito de defesa do indivíduo contra a intervenção estatal em sua liberdade pessoal e 

propriedade em contrapartida, e os direitos sociais, geralmente com ação positiva na busca da 

justiça, caracterizam-se por liberdade perante o Estado. Destarte, os direitos sociais não entram 

em conflito aos direitos fundamentais de liberdade. Isto porque, os primeiros partem do mesmo 

princípio de garantia de liberdades, incluindo a necessidade de assegurar também a igualdade 

social.   

                                                 
11 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Las Generaciones de Derechos Humanos. In: Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales n.º 10 (1991), p. 210. 
12 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Las Generaciones de Derechos Humanos. In: Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales n.º 10 (1991), p. 210. 
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Os direitos fundamentais, com o advento dos direitos sociais, desdobram-se 

numa nova temática: as garantias institucionais, englobando as garantias jurídico-públicas e as 

garantias jurídico-privadas, eg, maternidade, família, a administração autônoma, o 

funcionalismo público e a imprensa livre. São instituições protegidas diretamente como 

realidades sociais objetivas e indiretamente expandidas para a proteção dos direitos 

individuais13. Os direitos sociais não são direitos em oposição ao Estado, mas sim direitos 

através do Estado, reivindicando-o certas prestações materiais14. 

Pode-se afirmar que a temática dos direitos sociais não é objeto de um 

reconhecimento consensual por parte da doutrina e jurisprudência, bem como foram 

considerados distintos dos direitos fundamentais de primeira dimensão, especialmente no 

tocante a sua efetivação. No âmbito doutrinário nacional, marcado pela influência germânica a 

partir dos anos 80, passou a defender a primazia dos direitos sociais e sua plena efetividade, 

eg., Paulo Lopo Saraiva sustentou o direito social como fundamental15; Celso Antônio Bandeira 

de Mello defendeu os direitos sociais como direitos subjetivos16. Em contrapartida, Paulo 

Bonavides17 e Eros Grau18 entenderam os direitos sociais como normas programáticas. Barroso 

defendeu uma posição progressista, bem como na plena exigibilidade das normas de direitos 

sociais19.  

Enceta a tese da indivisibilidade dos direitos humanos, considerando os direitos 

sociais como extensão dos direitos de liberdade. O Brasil, sob influência de Bobbio, equipara 

os direitos sociais como fundamentais, englobando-os nos direitos humanos. O autor indaga 

sobre “O que é mais fundamental: o direito de não matar ou o direito da coletividade em seu 

conjunto de ser defendida contra uma agressão externa? Com base em que critério de valor uma 

tal questão pode ser resolvida?”20. 

Nesta perspectiva, os direitos fundamentais passam a ser contextualizados além 

de direitos referentes à liberdade do indivíduo. O entendimento dos direitos sociais como 

                                                 
13 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 14ª reimpressão. Coimbra: 

Editora Almedina, 2003, p.397. 
14 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos 

de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 19. 
15 SARAIVA, Paulo Lopo. Garantia Constitucional dos Direitos Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 1983, p. 28 
16 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. Revista de 

Direito Público 57/58:255, 1981. 
17 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Editora Forense. Rio de Janeiro:1980, p. 197. 
18 GRAU, Eros Roberto. Diretos, Conceitos e Normas Jurídicas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1988. 
19 BARROSO, Luís Roberto O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Renovar, 2001. 
20 BOBBIO Noberto. A era dos direitos. Tradução por Carlos Nelson Coutinho. 7ª tiragem. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 24. 
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direitos fundamentais foi consolidado com a CF/88 e, apesar da resistência de alguns juristas, 

este é o entendimento consolidado atualmente no Brasil. Na construção evolutiva, os direitos 

sociais inauguram-se por um período de baixa normatividade ou eficácia duvidosas, em razão 

de exigir do Estado prestações materiais nem sempre satisfeitas por exiguidade, carência ou 

limitação essencial de meios e recursos. Em um segundo momento são designados como 

normas de eficácia programáticas, seguindo por um período de crise de observância e execução, 

quando as recentes Constituições deram eficácia imediata aos direitos fundamentais21. 

Nesse sentido, os direitos sociais são, de modo geral, sujeitos ao mesmo regime 

jurídico dos demais direitos fundamentais, ou seja, aplicabilidade direta, com máxima eficácia 

e efetividade, resguardados por cláusula pétrea.  

Além disso, os direitos fundamentais sociais não estão restritos àqueles positivados na 

Constituição Federal, já que existem direitos implícitos, assim como os direitos de Tratados 

Internacional, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto de San José da 

Costa Rica, no qual o Brasil adotou o princípio do não retrocesso social22.  

A positivação dos direitos sociais, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, 

pode ser compreendida por quatro possibilidades: como normas programáticas – são as 

disposições que indicam os princípios definidores dos fins sociais a serem atingidos pelo Estado 

com a melhoria das condições econômicas, sociais e políticas da população; como normas de 

organização – regulam a estrutura básica do Estado. Estas normas obrigariam ao legislador a 

realização de direitos sociais, as quais estimulariam as regulamentações legais dos direitos 

sociais; como garantias institucionais – obrigar o legislador a respeitar o fundamento da 

instituição, bem como protegê-la, tendo como objetivo os dados sociais, econômicos e políticos; 

como direitos subjetivos públicos – possiblidade do indivíduo exigir do Estado normas jurídicas 

no interesse individual23. 

É necessário assinalar que o conceito de direitos fundamentais sociais somente 

pode ser obtido com uma relação a uma ordem constitucional concreta, pois o que é 

fundamental para uma sociedade pode não se para outra, ou o não ser da mesma forma. 

Sinopticamente, os direitos sociais buscam melhorar a vida dos indivíduos com 

tratamento isonômico, bem como impõem ao ente público uma ação positiva para concretizá-

                                                 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 564. 
22 Aquilo que já foi realizado e efetivado por meio de disposições do Legislativo deve ser tido como garantia ao 

nível constitucional. 
23 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Porto Alegre: Editora Livraria do advogado, 2010. 

p. 291-298. CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 14ª reimpressão. 

Coimbra: Editora Almedina, 2003, p. 474-476. 
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los. Neste aspecto, encontra-se o direito assistencial à saúde que está relacionado diretamente 

com o direito à vida, dignidade da pessoa humana, qualidade de vida entre outros. 

Os direitos sociais apresentam uma situação mais justa entre os indivíduos 

questionando, por exemplo, que não adianta o direito de ir e vir, sem moradia ou acesso básico 

a assistência à saúde. Entende-se liberdade de autonomia de ações e decisões como 

oportunidades reais do indivíduo, podendo a privação de liberdade ser originada por 

circunstâncias pessoais e sociais24. 

Convém assinalar que a transição do Estado Liberal para o Estado Social trouxe 

muitos reflexos na teoria dos direitos fundamentais, redefinindo sua estrutura no que diz 

respeito a função, dimensões, efeitos, classificação, entre outros. Os próximos tópicos 

pretendem refletir sobre estas mudanças nos direitos fundamentais. 

 

2.2.1 Os direitos fundamentais nas funções de defesa e prestação 

 

Os direitos fundamentais segmentam-se em direitos de defesa e prestacionais. 

Os primeiros, de acordo com o conceito clássico da ideologia liberal-burguesa – status 

negativus, estão relacionados a não ingerência do Estado em questões pessoais do indivíduo, 

os segundos têm status positivus, pressupõem uma postura ativa do Estado, impondo-o colocar 

à disposição das pessoas prestações jurídicas e matérias.     

Os direitos de defesa têm a pretensão jurídico-material da obrigação dos poderes 

públicos de não fazer, ou seja, abster de adentrar a esfera privada dos indivíduos nos limites 

estabelecidos constitucionalmente.  

Os direitos fundamentais, segundo Canotilho25, desempenham a função de 

direitos de defesa da população de duas formas: no plano jurídico-objetivo, constituem normas 

de competência negativa para Estado e no plano jurídico-subjetivo são as liberdades positivas, 

isto é, a possibilidade de exercer positivamente direitos fundamentais e as liberdades negativas 

tratando de ausências positivas, assim como, o poder de reclamar as omissões do poder público. 

No que tange aos direitos a prestações, segundo o autor, desdobram-se, em três núcleos 

problemáticos: primeiro em direitos sociais originários, os quais podem derivar diretamente das 

normas constitucionais reclamações prestacionais; segundo direitos sociais derivados, o direito 

                                                 
24 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução por Laura Texeira Motta. 4ªreimpressão. São 

Paulo: Companhia das Letras, p. 31.   
25 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 14ª reimpressão. Coimbra: 

Editora Almedina, 2003, p.408. 
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de exigir uma atuação legislativa; terceiro a imposição emanada da Constituição de vinculação 

dos poderes públicos a políticas públicas ativas. O autor afirma ainda que é discutível a resposta 

dos dois primeiros problemas, em relação a última questão às normas consagradoras dos 

direitos sociais individualizadas obrigam políticas públicas socialmente ativas. 

Em suma, os direitos defesa nada mais são que limitações do poder estatal, 

resguardando às pessoas um campo de liberdade e atribuindo-as um direito subjetivo que 

permita impedir ingerências estatais no âmbito de proteção dos direitos fundamentais, além de 

eliminar agressões na autonomia pessoal. Em contrapartida, direitos prestacionais constituem 

o direito subjetivo de pleitear meios materiais, bem como implementação através do Estado, 

eg, saúde, moradia, educação, alimentação, segurança social, ou seja, a liberdade por intermédio 

do Estado, partindo da premissa de que o indivíduo, no que concerne à conquista e manutenção 

de sua liberdade, depende em muito de uma postura ativa dos poderes públicos. 

 

2.2.2 Direitos fundamentais sociais na perspectiva defensiva (status negativus) 

 

Os direitos sociais são tipicamente direitos prestacionais, por isso conhecidos 

como direitos à prestações. Entretanto, os direitos sociais abarcam mais do que direitos de 

cunho prestacional, bem como, os direitos prestacionais envolvem além de direitos sociais26. 

Assim, os direitos sociais também desempenham função defensiva, as liberdades sociais, isto 

é, status negativus.  A título de exemplo, na Constituição Federal de 1988, os artigos de 7º ao 

11 são materializações do direito de liberdade e do princípio da igualdade.  

Assim, retomando à classificação em dimensões em status positivos e negativos, 

esta padece de muitas críticas doutrinárias em razão do conceito vulnerável, uma vez que, na 

prática, a “positividade ou negatividade não reside no direito em si, mas no dever 

consequentemente imposto pelo direito correlato”27. 

Dessa forma, os direitos negativos apresentam um efeito prestacional, assim 

como os direitos a prestações possuem uma perspectiva negativa, representada por direitos 

subjetivos negativos.  

 

                                                 
26SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2010, p. 

185-188. 
27 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Hélio Varela de. Direito Fundamental à saúde: Parâmetros e Alternativas para 

sua concretização no Brasil. Dissertação em Mestrado de Direito. UFRN. Natal: 2013, p. 54-55. 
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2.2.3 Os direitos fundamentais nas perspectivas objetiva e subjetiva 

 

A dimensão jurídica-subjetiva originada nas concepções clássicas dos direitos 

fundamentais no contexto histórico da evolução do Estado absolutista pelo Estado liberal, tinha 

matriz basicamente individual e era voltado à limitação do poder do Estado. Por este ângulo, 

num primeiro momento, surge a ideia dos direitos fundamentais como direitos subjetivos. 

O conceito subjetivo compreende múltiplas posições jurídicas, abrindo um leque 

de possibilidades ao titular do direito como pretensões de defesa, proteção e prestação entre 

particulares e aos poderes públicos, destarte, caracterizando a possibilidade de exigi-lo 

judicialmente a quem é obrigado oferecê-lo28. 

Entretanto, esta dimensão subjetiva não se restringe somente à seara jurídica. 

São três as variações acerca do objeto do direito subjetivo: 1ª) o ambiente de liberdade do 

indivíduo não se encontra resguardado de forma homogênea; 2ª) a existência de diferenciações 

no grau de exigibilidade dos direitos individualmente considerados; 3ª) os direitos 

fundamentais compõem condutas jurídicas complexas, isto é, podem englobar direitos, 

liberdades, pretensões e poderes diversos, além de dirigir contra diversos destinatários29. 

Assim, os direitos fundamentais na dimensão subjetiva não incluem apenas aos direitos 

clássicos de liberdade. 

No que tange a dimensão jurídica-objetiva, tem seu reconhecimento mais recente 

com a decisão da corte Alemã no caso épico Lüth30, são princípios excelsos com fins e valores 

constitucionais a serem respeitados e concretizados pela sociedade, independentemente da 

perspectiva individual contida na noção de sujeito de direito. 

A perspectiva objetiva é considerada como valoração dos direitos fundamentais, 

identificada como uma mutação destes, provocada, principalmente, pela transição do modelo 

do Estado liberal para o Estado Social e Democrático de Direito31. De outro lado, os direitos 

fundamentais como fonte de direito subjetivo. 

                                                 
28 CANOTILHO aponta “(...) que uma norma garante um direito subjectivo quando o titular de um direito tem, 

face ao seu destinatário, o direito a um determinando acto, e este último tem o dever de, perante o primeiro, assim, 

a uma relação trilateral entre o titular, o destinatário e o objeto do direito”. CANOTILHO, J.J Gomes. Direito 

Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 14ª reimpressão. Coimbra Editora Almedina, 2003, p.1254. 
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2010, 

p. 152-153. 
30 Lüth-Urteil, BVerfGE 7, 198, de 15 de janeiro de 1958. 
31 RUPP, Hans Heinrich. Vom Wandel der Grundrechte. In: AÖR n.º 101 (1976), p. 161 e ss apud SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. 10ª ed. atua. e ampl. 2ª tiragem. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2010, p. 151. 
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Pode-se afirmar, que os direitos fundamentais são, concomitantemente, direitos 

subjetivos e princípios fundamentais da estrutura constitucional objetiva32. Assim, a perspectiva 

jurídica-objetiva está relacionada a direitos objetivos fundamentais da coletividade e a jurídica-

subjetiva com direitos subjetivos individuais. 

 

2.2.3 A fundamentalidade formal e matéria do direito à saúde 

 

O direito à saúde, como os demais direitos e garantias constitucional pátrio, 

compartilha da fundamentalidade formal e material. A fundamentalidade formal conecta-se ao 

direito constitucional positivo subdividindo-se em tripla concepção: i) o direito à saúde por 

pertencer ao texto constitucional é uma norma hierarquicamente superior; ii) situa-se resignado 

as limitações materiais (cláusulas pétreas) e formais (procedimento rigoroso para modificação), 

já que é uma norma fundamental prevista constitucionalmente; iii) por força do art. 5º§1º da 

CF/88 o direito à saúde, tal como os demais direitos e garantias fundamentais, tem 

aplicabilidade direta e imediata e vinculam diretamente o Estado e os particulares.33 

Em relação a fundamentalidade material significa que é um valoroso bem 

jurídico tutelado, em se tratando do direito à saúde que está relacionado diretamente ao direito 

à vida, dignidade humana e a integridade física, não restam dúvidas sobre a sua importância.  

 

2.3 A CRISE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

Em 2001, no artigo intitulado Direitos Fundamentais Sociais na CF/88, Sarlet, 

já levantava a questão da crise do Estado Social de Direito e a Direitos Fundamentais. 

Registrava o autor que a tensão dos direitos sociais opera como parte de estímulo e agravamento 

da crise dos demais direitos, exemplificando que a redução, por parte do Estado, da capacidade 

prestacional, bem como a omissão das forças sociais dominantes, acrescentando, ainda, a 

infinita discussão da efetividade dos direitos sociais, prejudica os direitos à vida, liberdade, 

igualdade, integridade física, entre outros34. 

                                                 
32 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. 

Anuario iberoamericano de justicia constitucional, n. 8, p. 131-142, 2004, p.132. 
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito 

à saúde na Constituição de 1988. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. n.º 11. Salvador: 2007, p.3. 
34 “(...) Estado Social de Direito (mesmo que utilizada qualquer das terminologias referidas) encontra-se 

gravemente enfermo, enfermidade esta que - de forma mais ou menos aguda - vem afetando todos os Estados que 

se enquadram no molde citado, acarretando, para cada indivíduo (seja na Alemanha ou na França, seja na Argentina 

ou no Brasil) uma preocupação constante com a manutenção de seu padrão de vida e até mesmo com sua 

sobrevivência, na medida em que cada perda de um local de trabalho, cada corte nas prestações sociais, cada 
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É perceptível que o artigo escrito há 15 anos atrás, seja tão atual no cenário 

político-social no Brasil e em outros países. Ainda se questiona, por parte da sociedade, a 

capacidade efetiva deste modelo social adotado pela Constituição de 1988. Existe uma 

dicotomia latente entre os anseios neoliberais e o Estado Social. A título de exemplo, o 

programa do governo federal Bolsa Família abriga críticas de todos os tipos, inclusive 

academicamente, em razão, muitas vezes, da dificuldade de compreender o dever constitucional 

do poder público frente as necessidades básicas da população, em especial aos mais 

necessitados.  

Indaga-se: os direitos sociais encontram-se em crise no Brasil? Entende-se que 

estes direitos sempre tiveram enormes problemas de efetivação, com a Carta-Cidadã de 1988 o 

obstáculo avultou-se. Pois, num contexto de herança de deficit público deixado pelo regime 

militar, legitima-se no país uma Constituição essencialmente de proteção, defesa e prestação 

dos direitos sociais. Assim, considerando que o resguardo destes direitos depende em grande 

parte dos recursos disponíveis, isto é, têm custos, identifica-se uma crise, quando inexiste meios 

financeiros insuficientes para cumprir a determinação constitucional. 

No que tange à saúde, o problema é ainda maior, uma vez que antes da 

Constituição de 1988, nem todos eram beneficiários desta assistência. Com o princípio da 

universalidade norteando o direto à saúde o impasse tomou proporções superiores, já que o 

orçamento destinado aos INP’S, em princípio, foi mesmo do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, no próximo capítulo será apontada a evolução histórica e desenvolvimento do direito à 

saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
aumento de tributos para cobrir o déficit público, invariavelmente, afeta diretamente o cotidiano da vida humana, 

razão pela qual se pode sustentar que a crise do Estado Social de Direito é, também, uma crise da sociedade”. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, 

Salvador, CAJ-Centro de Atualização Jurídica 1.1 (2001): 65-119, p. 68. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO E REGIME JURÍDICO DO DIREITO FUNDAMENTAL 

À SAÚDE  

 

3.1 DA EVOLUÇÃO ETIMOLÓGICA DO CONCEITO DE SAÚDE 

 

A concepção do direito à saúde constitui um direito fundamental, sujeito a 

proteção e tutela pelo Estado. Entretanto, esta ideia de saúde é resultado de uma longa evolução 

histórica, não apenas no direito, mas da própria ideia do seu significado. Mas, antes de analisar 

o direito à saúde como direito e dever fundamental disciplinado pelo ordenamento jurídico 

pátrio, é importante apontar o conceito de saúde, cujo significado é polissêmico e depende das 

compreensões científicas, filosóficas e religiosas da época35, pois, ao longo da história da 

humanidade, passou por miríade de considerações sem que, até os dias atuais, se chegasse a um 

consenso sobre seu significado. 

O vocábulo saúde tem origem no latim salus-ūtis, salutar; salūtāris-e36, que 

significa salvar, livrar do perigo, afastar riscos, bem como saudar, cumprimentar, desejar saúde. 

Uma das primeiras noções ocidentais desta palavra nasceu entre os povos primitivos, os quais 

acreditavam que os doentes eram vítimas de demônios37. Com os estudos de Hipócrates38 – cuja 

análise não se limitava apenas ao paciente, estendendo-se ao ambiente que vivia – essa ideia 

sobrenatural de saúde foi questionada na Antiga Grécia. Documentos da Antiguidade possuem 

preceitos morais e religiosos como regras que implicam o reconhecimento da saúde como 

indispensável à dignidade humana39.  

                                                 
35 A título de exemplo, a masturbação era catalogada como doença pela medicina antiga. A partir da década de 60 

já se entende que não é mais uma doença, propriamente dita, veja-se: “A difusão da psicanálise contribui para 

atenuar a concepção terrorífica existente neste sentido. Até aos quatro anos, a masturbação é meramente casual, 

nas tentativas de exploração do próprio corpo; torna-se depois mais freqüente para ser reprimida e inibida no 

período escolar. Nos anos de puberdade, a masturbação não estão pròpriamente no ato em si, mas nas angustias, 

obsessões, complexos de culpas etc., que a podem acompanhar. A fixação do ato hábito pode ser evitada por meios 

educativos de higiene física e psíquica”.   Enciclopédia Brasileira Mérito. Volume 12. Editora Mérito. São Paulo: 

1967, p. 735. 
36 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico: Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2ªed. Rio de 

Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1991, p. 708. 
37 FIGEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. 

Porto Alegre: Editora Livraria dos Advogados, 2007, p. 79. 
38 Se tem pouco conhecimento sobre a vida de Hipócrates, a quem afirme que poderia ser uma figura imaginária, 

entretanto, há referências à sua existência em textos de Platão, Sócrates e Aristóteles. O Corpus Hipocraticus, 

possivelmente foram trabalho de várias pessoas, talvez em um longo período de tempo. Estes escritos traduzem 

uma visão racional da medicina, bem diferente da concepção mágico-religiosa antes descrita. SCILIAR, Moacyr. 

História do Conceito de Saúde. Rio de Janeiro: PHYSIS. Saúde Coletiva. 17(1): 29-41, 2007, p. 32. 
39 Foucault endente que a medicina grega não tinha caráter coletivo e tampouco social. FOUCAULT, Michel. O 

nascimento da medicina Social. In: Microfísica do Poder. Organizador por Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979, p. 79.   
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Na Idade Média, usualmente chamada de era das trevas, houve significativo 

retrocesso na área sanitária com surtos epidêmicos gerados, principalmente, pela miséria, falta 

de higiene e movimentos populacionais. Estudos relacionados a área, por exemplo, a 

farmacologia, oftalmologia e cirurgia ficaram na obscuridade, porque divergiam dos preceitos 

religiosos da época, sendo proibidos por parte da igreja. A doença era considerada um castigo 

divino oriundo da desobediência aos dogmas religiosos. A preocupação primordial era a de 

afastar o doente do convívio social para evitar contágio e que as pessoas os vissem. Foi nesse 

período que surgiu os primeiros hospitais40, a grande maioria de propriedade da igreja.  

Com o período renascentista, a concepção de saúde trasmuda, voltando ao 

movimento clássico greco-romano. A origem atual do termo vem desse período, que consolidou 

as primeiras políticas concretas atualmente conhecidas pelo Direito Internacional Sanitário41. 

Com o Estado Liberal Burguês, a assistência médica deixou de depender da 

caridade alheia para ser incluída dentre uma das atividades estatais, inclusive com status legal-

constitucional. A Revolução Industrial gerou um grande movimento de urbanização com a 

migração populacional do campo para cidade, pela proximidade espacial. Em decorrência disso, 

a qualidade de vida e condições de saúde sofreram mudanças significativas, pois o homem que 

trabalhava no campo passou a trabalhar em ambientes fechados, quentes e superlotados, o que 

ocasionou a proliferação de doenças decorrentes da falta de higiene e péssima alimentação, 

dentre outros. Tal situação desencadeou reivindicações por melhores condições sanitárias, com 

objetivo de resguardar à saúde da população. 

Na era modera, são considerados pioneiros da medicina os franceses Claude 

Bernard (1813-1878) e Louis Pasteur (1822-1895), que promoveram grandes avanços na saúde 

mundial. O médico e fisiologista Bernard, é considerado o pai da moderna fisiologia 

experimental, aperfeiçoando-a. É autor da descoberta revolucionária acerca dos princípios 

fundamentais da vida orgânica, os quais continuam válidos até hoje. O químico Pasteur inovou 

o conceito e as técnicas de combate às doenças infecciosas, atestando que muitas delas eram 

causadas por micróbios específicos42. 

                                                 
40 Estes estabelecimentos eram completamente diferentes do conceito de hospitais atualmente, em regra, eram 

gerenciados pela igreja sem cunho científico, além destas instituições servirem para retirar da sociedade a visão 

da doença, além da preocupação de evitar o contágio. De acordo com Foucault, “o hospital como instrumento 

terapêutico é uma invenção relativamente nova, que data do final do século XVIII”. FOUCAULT, Michel. O 

nascimento do hospital. In: Microfísica do Poder. Organizado por Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1979, p. 99. 
41 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e 

efetividade. Porto Alegre: Editora Livraria dos Advogados, 2007, p 79 
42 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 12.  
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Retomando ao conceito de saúde, este pode ser fracionado em três concepções: 

como a ausência de doenças43; como bem-estar do homem e valor social. O entendimento da 

saúde como ausência de doença é amplamente propagada no senso comum, resultado das 

transformações iniciadas no século XVII, cujo aprofundamento dos estudos anatômicos, as 

dissecações de cadáveres incidem a buscar a doença no corpo baseado em seus sinais, bem 

como o desenvolvimento da anatomia patológica torna-se uma dos principais bases da medicina 

moderna. Adiante, a análise do órgão é abandonada e os tecidos passam a ser os objetos de 

estudo. A doença, assim, transforma- se em patologia44.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a noção de proteção sanitária foi ampliada 

estabelecendo a responsabilização do Estado pela saúde da população com o completo bem-

estar físico, mental e social associados. A saúde foi reconhecida como direito de todos seres 

humanos por muitos diplomas internacionais, com status fundamental.   

Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, consagrou – 

no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – à saúde como 

condição de pleno bem-estar físico, mental e social e não apenas na ausência de doença45. Este 

conceito de saúde da OMS suporta críticas sobre seu caráter subjetivo. Segundo Dallari a 

definição dada pela OMS possui significado vago que envolve completo bem-estar físico, 

mental e social46. Contudo, a subjetividade é um elemento intrínseco à definição de saúde-

doença e, sendo inseparável, estará presente, seja em uma concepção restrita ou numa 

perspectiva ampliada de saúde47. 

                                                 
43 Cristopher Boorse com base numa epistemologia naturalista, elabora um conceito negativo da saúde, isto é,  

saúde como ausência de doença. ALMEIDA FILHO, Naomar de e JUCÁ, Vládia. Saúde como ausência de 

doença: crítica à teoria funcionalista de Christopher Boorse. Ciência & Saúde Coletiva, v. 7, n. 4, p. 879-889, 

2002, p. 880. 
44 FONSECA, Angélica Ferreira e CORBO, Anamaria D.'Andrea. O território e o processo saúde-doença. 

In:Coleção Educação profissional e docência em saúde: a formação e o trabalho do agente comunitário de saúde. 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Vol. 1, 2007. Disponível em:  

http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?livro_id=6&area_id=2&capitulo_id=14&autor_id=&arquivo=ver_

conteudo_2.  
45 “Os Estados Membros desta Constituição declaram, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, que os 

seguintes princípios são basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua 

segurança; A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência 

de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos 

fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica 

ou social. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita 

cooperação dos indivíduos e dos Estados. (...)”. Constituição da Organização Mundial da Saúde. (OMS).1946. 

Disponível em:http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-

daSa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html. Acessado em 04. 10. 2015. 
46 DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. São Paulo: Revista Saúde Pública, 

22:327-34, 1988.  
47 FONSECA, Angélica Ferreira e CORBO, Anamaria D.'Andrea. O território e o processo saúde-doença. 

In: Coleção Educação profissional e docência em saúde: a formação e o trabalho do agente comunitário de saúde. 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Vol. 1, 2007.  

http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?livro_id=6&area_id=2&capitulo_id=14&autor_id=&arquivo=ver_conteudo_2
http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?livro_id=6&area_id=2&capitulo_id=14&autor_id=&arquivo=ver_conteudo_2
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-daSa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-daSa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
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Ademais, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (DUDH/ONU), consagrou expressamente a saúde como um 

dos direitos humanos e posteriormente explicitado pelo Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) em 1966.  

Segundo Foucault, o surgimento do Estado Moderno põe à saúde como um valor 

social, como fonte de poder e riqueza para o fortalecimento dos países48. De acordo com o 

autor, o controle da sociedade sobre o indivíduo se deu através do corpo, sendo uma realidade 

bio-política49. 

Conforme observado, o significado do termo saúde dependerá, muitas vezes, do 

contexto histórico, social e político da sociedade. O presente trabalho ater-se-á a sua 

conceituação normativa, com base nos objetivos aqui propostos.  

A evolução histórica da saúde no Brasil ocorreu em circunstâncias diversas em 

relação ao plano internacional, em razão de múltiplos fatores históricos, políticos e sociais. 

Portanto, é primordial para o presente trabalho analisar como sobreveio o sistema da saúde 

brasileiro, considerando os equívocos e avanços do passado para apresentar uma visão geral e 

delinear seus desafios futuros.  

 

3.1.1 Da evolução do sistema de saúde no Brasil: progressos e desafios 

 

O sistema de saúde brasileiro é composto por uma diversidade de organizações 

públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos. Com a colonização 

portuguesa houve a disseminação de muitas doenças, as quais foram obstáculos para o 

estabelecimento dos colonizadores, existindo poucas possibilidades de sobrevivência.  A 

colônia portuguesa ficou conhecida como inferno. Diante deste contexto, o Conselho 

Ultramarino português50 criou os cargos de físico-mor e cirurgião-mor para serem responsáveis 

pela saúde da população, o que foi insuficiente. Poucos médicos se interessavam em transferir-

se para o Brasil, pois consideravam difícil no exercício da profissão percorrer extensos 

                                                 
48 Segundo Foucault, o surgimento do Estado Moderno põe à saúde como um valor, como fonte de poder e riqueza 

para o fortalecimento dos países. FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina Social. In: Microfísica do 

Poder. Organizador por Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, pp. 79-98.  
49 “[...] É verdade que o corpo foi investido política e socialmente como força de trabalho. Mas, o que parece 

característico da evolução da medicina social, isto é, da própria medicina, no Ocidente, é que não foi a princípio 

como força de produção que o corpo foi atingido pelo poder médico. Não foi o corpo que trabalha, o corpo do 

proletário que primeiramente foi assumido pela medicina. Foi somente em último lugar, na 2ª metade do século 

XIX, que se colocou o problema do corpo, da saúde e do nível da força produtiva dos indivíduos”. FOUCAULT, 

Michel. O nascimento da medicina Social. In: Microfísica do Poder. Organizador por Roberto Machado 

(org.trad.). Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 80. 
50 Órgão responsável pela administração das colônias.  

http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/nav.php?s_livro_id=6&capitulo_id=13&autor_id=&sub_capitulo_id=99&arquivo=ver_pop_up
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territórios e atender pacientes pobres. Além do mais, os tratamentos dificilmente respondiam 

de forma satisfatória, já que eram baseados em purgantes e sangrias e a população preferia 

socorre-se a curandeiros51.  

Com a vinda da Corte portuguesa, no século XIX, ocorreram algumas mudanças 

no campo da saúde, dentre as quais a fundação das academias médico-cirúrgicas do Rio de 

Janeiro (1813) e da Bahia (1815), consecutivamente convertidas nas duas primeiras escolas de 

medicina do país; a criação da Imperial Academia de Medicina (1829); surgimento da Junta de 

higiene Pública. Contudo, neste período não houve grandes avanços na saúde, 

consequentemente, a população lutava sozinha contra as doenças. Nos casos graves, os ricos 

buscavam assistência médica na Europa ou em clínicas particulares, os pobres, os curandeiros 

e a própria sorte52. 

A proclamação da República desencadeou um projeto de modernização do país 

em consonância ao lema da bandeira ordem e progresso, incluído a saúde e, paulatinamente, 

foram sendo desenvolvidas ações e normas de prevenção de doenças e atuação nos surtos 

epidêmicos, dando origem a política de saúde brasileira53. Entretanto, grande parte da 

população, principalmente os mais pobres, sofriam de muitas enfermidades de caráter 

endêmico, vg, doenças de Chagas, malária e tuberculose54. 

O Estado passa a praticar algumas ações efetivas, especialmente no Rio de 

Janeiro, com adoção do modelo campanhista55, guiado por Oswaldo Cruz (diretor-geral do 

Departamento Nacional de Saúde Pública), caracterizado pelo uso da autoridade e força 

policial, que levou à Revolta da Vacina por parte da população56. Muitos abusos foram 

                                                 
51 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p.7. 
52 O Império não conseguiu combater as doenças infecciosas, buscando a origem das doenças em razões, nem 

sempre verídicas, a primeira suposição que os navios vindos dos estrangeiros eram principais causadores das 

epidemias no Rio de Janeiro, assim, em 1828 foi organizada a Inspetoria de Saúde nos Portos. Uma outra hipótese, 

concluídas por alguns médicos, eram que as enfermidades cariocas eram originadas por miasmas (ar corrompido), 

o tratamento sugerido aos ricos asilo nas cidades serranas, para aqueles que não podiam sair do Rio de Janeiro, era 

desaconselhado o consumo de bebidas e frutas geladas, que segundo os médicos facilitavam a infecção, bem como 

disparavam tiros de canhão para movimentar o ar. BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no 

Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 8-10.  
53 DUARTE NUNES, Everardo. Sobre a história da saúde pública: ideias e autores. Ciência & Saúde Coletiva: 

2000, pp 251-264. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63050204> . Acessado em 

10.10.2015. 
54 Diante do desastre da saúde pública brasileira, surge na elite intelectual a defesa da eugenia, supremacia da raça 

branca. MACIEL, Maria Eunice de S. A Eugenia no Brasil. Anos 90. Porto Alegre: n. 11, 1999, p. 121. Disponível 

em: http://www.ufrgs.br/ppghist/anos90/11/11art7.pdf. Acessado em 20.01.2016 
55 Modelo ligado ao agroexportador, densamente assentado na exportação cafeeira, exigia do sistema de saúde 

uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias exportáveis e a erradicação ou controle das 

doenças que poderiam afetar a exportação. 
56 A lei 12.61 de 31 de outubro de 1904, estabeleceu a obrigatoriedade da vacinação e revacinação contra varíola 

em toda a República. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1900-1909/lei-126131-outubro-

1904-584180-publicacaooriginal-106938-pl.html. Acessado em 11.10.2015. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.ufrgs.br/ppghist/anos90/11/11art7.pdf
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cometidos nessa época, entretanto, obteve-se importante resultado no controle de doenças 

epidêmicas.57 A preocupação do Estado não era em ações públicas curativas, as quais eram 

reservadas aos serviços privados e à caridade, mas combater surtos epidêmicos. 

Em 1930, era Vargas, criou-se o Ministério da Educação e da Saúde Pública, 

com a proposta do Estado zelar pelo bem-estar sanitário da população. Ainda, no mesmo ano, 

iniciou-se a estruturação básica do sistema público de saúde. Apesar da expansão da cobertura 

médico-hospitalar, o Brasil continuava como um dos países mais enfermos do continente58. 

O plano Salte, elaborado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra em 1948, que 

tinha como finalidade estimular o desenvolvimento da saúde, alimentação transporte e energia, 

não obstante, foi pouco eficiente. Em 1950 é criado o Ministério da Saúde, contando com verbas 

irrisórias, teve pouca atuação. Curiosamente, além dos problemas técnicos e operacionais, o 

Mistério da saúde enfrentava o clientelismo – isto é, prática política que consiste em privilegiar 

certos cidadãos em troca de votos, no caso em específico, vg., trocavam ambulâncias, leitos 

hospitalares e vacinas – dificuldade que ainda perdura no Brasil59. 

Após a década de 50, inaugura-se o debate acerca da miséria e a fome no país. 

No Nordeste brasileiro os principais entusiastas foram o pernambucano Josué de Castro e 

Francisco Julião que, posteriormente, com o golpe de 1964, tiveram seus direitos políticos 

cassados, e todos os demais que lutavam por condições melhores da saúde da população60. 

O regime militar foi marcado pelo esvaziamento do Ministério da Saúde, com 

corte expressivo das verbas, que já eram insuficientes, destinadas à saúde pública. Diante desse 

quadro e da proibição de alerta a população acerca das epidemias, houve aumento considerável 

das moléstias como a meningite, dengue e a malária. Com este contexto caótico – expansão das 

epidemias, em especial a meningite e o crescimento de casos fatais – o governo federal promove 

a campanha de vacinação em massa, intitulada como verdadeira operação em militar61. 

Em 1966 o governo unifica os Institutos de Aposentadorias e Pensões no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), privatizando a assistência médica e a 

capitalização do setor da saúde, constituindo um sistema dual de saúde. O INPS era competente 

                                                 
57 NETO, Cláudio Pereira de Souza e SARMENTO, Daniel (coordenadores). Direitos Sociais: Fundamentos, 

Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 883.  
58 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 37. 
59 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública59 Cardoso, Tayguara Torres. Sertão Nordestino, 

Desenvolvimento e População –Josué de Castro, Celso Furtado e o debate em torno da “Operação Nordeste” 

 no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 38. 
60 CARDOSO, Tayguara Torres. Sertão Nordestino, Desenvolvimento e População –Josué de Castro, Celso 

Furtado e o debate em torno da “Operação Nordeste”. Encontro Nacional de Estudos Populacionais da 

Unicamp 16 (2008), p. 1. 
61 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 40. 
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para tratar dos doentes de forma individual, enquanto o Mistério da Saúde era responsável em 

elaborar e executar programas sanitários, bem como assistir à população durante as epidemias62.  

 Além disso, entre 1967-1970, amplia-se legalmente a cobertura de assegurados 

pela previdência social, resultando em um aumento maior na assistência médica do que a 

cobertura dos demais benefícios e em gastos maiores que da previdência. Este período também 

caracteriza-se pela orientação da política nacional de saúde para privilegiar as práticas médica, 

individual, curativa, assistencialista e especializada em detrimento de medidas de saúde pública 

e interesse coletivo e preventivo. Contudo, não houve mudança no orçamento do Estado em 

relação ao financiamento da saúde63. 

Em 1968 o Plano Nacional de Saúde (PNS) atribuiu ao poder público a atenção 

à saúde necessária à melhoria da produtividade e bem-estar da população fixando que as 

atividades de assistência médica devem ser de natureza, principalmente de iniciativa privada, 

com, coordenação, estímulo e custeio parcial do Estado64. 

Na década de 1970, o governo federal financiou recursos do orçamento para 

reformar e construir hospitais particulares. Os subsídios diretos a empresas privadas para a 

oferta de assistência médica foram substituídos por abatimentos no imposto de renda, levando 

a expansão da oferta dos cuidados médicos e a proliferação de planos de saúde privados65. Neste 

período cresceu consideravelmente a prestação de serviços privados em consequência da 

facilidade das condições ofertadas pelo Estado66. 

Em 1974, é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), 

como estratégia para sanar problemas gerenciais do INPS, além de fraudes dos hospitais 

privados. A situação do sistema de saúde brasileiro continua ineficiente, associado à recessão 

econômica da época, tornando a crise da saúde inevitável. A fome é um dos principais fatores 

das doenças da população brasileira.6768 

                                                 
62 OLIVEIRA, Jaime A. de Araújo e TEIXEIRA, Sonia M. Fleury.(Im) Previdência Social 60 anos de história 

da previdência no Brasil. Editora Vozes. Petrópolis – RJ: 1985, p. 205-208. 
63 OLIVEIRA, Jaime A. de Araújo e TEIXEIRA, Sonia M. Fleury.(Im) Previdência Social 60 anos de história 

da previdência no Brasil. Editora Vozes. Petrópolis – RJ: 1985, p. 205-208. 
64 Henry Ford declara: “o corpo médico é a seção de minha fábrica que me dá mais lucro”. Citado por OLIVEIRA, 

Jaime A. de Araújo e TEIXEIRA, Sonia M. Fleury.(Im) Previdência Social 60 anos de história da previdência 

no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes. – RJ: 1985, p.223 
65 PAIM, Jairnilson; TRAVASSOS, Claudia; Celia Almeida, Ligia Bahia, James Macinko. O sistema de saúde 

brasileiro: história, avanços e desafio. The Lancet. Revista Saúde no Brasil: maio de 2011, p. 16. 
66 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, vide. 
67 BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2011, p. 54-56. 
68 A crise deixa o País pobre, doente e endividado, esta era chamada do Jornal Folha de São Paulo em 1983.   A 

fome era uma patologia brasileira, aproximadamente 70% da população tinha uma alimentação inferior ao mínimo 

necessário, de acordo com dados do IBGE. Existiam cerca de 21 milhões de pessoas que conviviam diariamente 

com a desnutrição e a fome. Esse problema respondia por 40% das mortes de crianças. De cada 100 cem óbitos, 

10 eram por doenças resultantes da fome. O serviço militar, dispensava por ano cerca de 45% dos jovens que se 
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No mandato do presidente Enersto Geisel, houve esforços governamentais para 

mudar o quadro social da época, colocado no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 69, 

cuja prioridade era uma política social que visasse a distribuição de renda, o que não logrou 

grandes avanços, no que resulta, mais adiante, na crise da previdência social.  

A situação vivenciada pelo país – o então, milagre econômico tem seu 

decrescimento acentuado – desencadeando, por parte da sociedade civil, anseios por uma 

mudança no sistema de saúde, ocasionando o notável movimento sanitarista brasileiro. 

 

3.1.2 O movimento sanitarista e a institucionalização do sistema único de saúde (SUS) 

 

É imprescindível compreender o contexto histórico do surgimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), oriundo de uma construção ideológica sanitarista no Brasil, iniciada no 

final dos anos 1970, que se deu através de luta popular associada a movimentos sociais e 

partidos políticos de esquerda pelo direito à saúde pública no período da ditatura militar. 

Como já delineado neste trabalho, eclodiu a crise do sistema previdenciário, no 

início dos anos 1980, a qual foi interpretada como: ideológica, em razão da contenção e 

condicionamento da assistência médica, como benefício previdenciário, à contribuição 

trabalhista, não significando como um direito inerente a todo cidadão. O setor encontrava-se 

falido, por causa da quantia de recursos gastos, bem como pelos erros apresentados na prestação 

da assistência, no controle dos recursos e na sua organização. Neste contexto, reivindicava-se 

respostas imediatas de reestruturação do modelo de atenção previdenciário. Evidenciava o 

confronto entre os reformistas que perseguiam a racionalização e integração do sistema de 

saúde e os conservadores visavam à racionalização dos gastos e à eficiência do sistema já 

configurado, ou seja, saúde previdenciária (INAMPS) e saúde coletiva (MS)70. 

Neste sentido, a crise mencionada impulsionou o movimento pela Reforma 

Sanitária no Brasil. Os sanitaristas propunham a revolução, uma profunda reforma social, que 

não se restringia apenas a área da saúde, mas também às questões sanitária e de saúde pública, 

                                                 
alistavam nas Forças Armadas, por insuficiência física. A deficiência dentária era a principal causa da dispensa, 

atingindo 30% do total, seguida pela insuficiência do peso e altura, provocada pela maior parte pela desnutrição. 

Folha de São Paulo, 28 de agosto de 1983, política, 2º caderno, p.10-13. Disponível em 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1983/08/28. Acessado em 13.11.2015. 
69 MACHADO, Cristiani Vieira; BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria; LIMA, Luciana D. O planejamento 

nacional da política de saúde no Brasil: estratégias e instrumentos nos anos 2000. Ciência Saúde Colet., v. 15, 

n. 5, pp. 2367-2382, 2010, p. 2372. 
70 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. RESENDE, Mônica. AMÂNCIO FILHO, Antenor. O Legado da 

Construção do Sistema de Proteção Social Brasileiro para a Intersetorialidade. Rio de Janeiro. Trab. Educ. 

Saúde, v. 13 n. 2, p. 301-322, maio/ago. 2015, p. 313. 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1983/08/28
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com o pensamento voltado para mudanças sociais efetivas. O ideal deste movimento foi 

promover a reestruturação do sistema de saúde sobre bases mais democráticas e dentro dos 

princípios da universalização do atendimento e da unificação de suas ações e serviços em SUS, 

com gestão descentralizada entre os entes federados e a participação da comunidade no seu 

planejamento. 

O conceito político e ideológico do movimento pela reforma sanitária brasileira 

defendia a saúde como uma questão social e política a ser abordada no espaço público e não 

como uma questão exclusivamente biológica a ser resolvida pelos serviços médicos71. 

Todo este projeto de reforma por melhor qualidade de vida, eclodiu na lendária 

8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que concluiu pelas seguintes diretrizes: reforma 

sanitária; saúde como direito; restruturação do Sistema Nacional de Saúde com a criação de um 

Sistema Único de Saúde e constituição de um orçamento social que englobe os recursos 

destinados às políticas sociais. Evidenciando, ainda, que: 

 

[...] As modificações necessárias ao setor saúde transcendem aos limites de uma 

reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma reformulação mais profunda, 

ampliando-se o próprio conceito de saúde e sua correspondente ação institucional, 

revendo-se a legislação no que diz respeito à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, constituindo-se no que está convencionado chamar de Reforma Sanitária72.  

 

A reforma Sanitária deve ser compreendida como um longo processo político de 

conquistas da sociedade em direção à democratização. Grandes intelectuais na área da saúde 

coletiva e sanitária empreenderam ações efetivas pela saúde pública no Brasil, merecendo 

destaque Sérgio Arouca e Eleutério Rodriguez Neto, os quais lutaram, de forma direta, pela 

inclusão do direito universal à saúde na Constituição Federal. 

Na década de 1980, na esteira do processo de redemocratização, o movimento 

da Reforma Sanitarista alcança uma vitória importante ao institucionalizar o SUS que amplia o 

atendimento público de saúde para toda a população brasileira. 

O SUS nada mais é que o resultado direto das propostas da reforma sanitária 

apresentadas durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1986/1987, um sistema público e 

nacional baseado no princípio da universalidade, a indicar que assistência à saúde deve atender 

toda população brasileira indiscriminadamente73.  

                                                 
71 PAIM, Jairnilson; TRAVASSOS, Claudia; Celia Almeida, Ligia Bahia, James Macinko. O sistema de saúde 

brasileiro: história, avanços e desafio. The Lancet. Revista Saúde no Brasil: Maio de 2011, p. 18. 
72 Relatório da 8ª Conferência de Saúde. Disponível em http://conselho.saude.gov.br. Acessado em 07.10.2014. 
73 CARVALHO, Mariana Siqueira de. A saúde como direito social fundamental na Constituição Federal de 

1988. Revista de Direito Sanitário, v. 4, n. 2, p. 15-31, jul. 2003, p. 26.  

http://conselho.saude.gov.br/
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Toda história brasileira é marcada por grandes ambiguidades e neste período não 

foi diferente. O Brasil clientelista e capitalista assegura o SUS custeado pelo poder público no 

momento de ascensão das ideias neoliberais: estado mínimo, menos impostos e dinheiro público 

para ser investido na criação de empregos, discurso este defendido pelo então candidato 

Fernando Collor de Melo que, ao mesmo tempo, falava de saúde para todos. 

A Lei 8.080/1990 institucionalizou o Sistema Único de Saúde (SUS) à luz da 

concepção ampla do conceito saúde adotado na Constituição Federal, reafirmando em seu artigo 

3º, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte e o lazer como significativamente determinantes para os níveis 

de saúde da população, e esses, por sua vez, expressam a organização social e econômica do 

país. A Lei n.º 12.864 de 2013 alterou o caput do artigo 3º, incluindo a atividade física como 

fator determinante e condicionante da saúde74. A Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, dispõe sobre o financiamento da saúde e da participação popular.  

A promulgação da Lei Orgânica da Saúde (SUS) dispõe, entre outras 

providências, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização, bem como o funcionamento dos serviços correspondentes. Garante, no artigo 2º, 

a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo primeiro determina que o Estado cumpra 

seu dever, formulando e executando políticas econômicas e sociais que diminuam o risco de 

doenças e agravos e que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços da 

assistência à saúde. Em seu parágrafo seguinte, diz que o dever do Estado em prover à saúde 

não suprimir o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Portanto, cabe a todos a 

responsabilidade com o direito à saúde. 

Ressalvamos que a Reforma Sanitária Brasileira e o SUS não foram elaborados 

pelo Estado, nasceram dos movimentos sociais, na sociedade civil. Foi uma conquista do povo 

brasileiro.  

Atualmente o sistema de saúde brasileiro é composto por uma rede complexa de 

prestadores e compradores de serviços competindo entre si, constituindo uma combinação 

público privada financiada, principalmente, por recursos privados. Este sistema tem três 

subsetores: o público, o privado (com fins lucrativos ou não) e o de saúde suplementar, com 

                                                 
74

 “Art. 3o Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais”. (Brasil, 1990) 
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diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. 

Os elementos público e privado do sistema são diferentes, mas estão interconectados, e os 

indivíduos podem utilizar os serviços de todos os três subsetores, dependendo da facilidade de 

acesso ou de sua capacidade de pagamento75. 

O governo atual, além da crise política e econômica que enfrenta, tem lidado 

com dificuldades para efetivar o direito à saúde. A temática se desenvolve em saber quais os 

critérios e o que poderia ser exigido do Estado pela população. Contudo, antes de adentrar a 

estes questionamentos é necessário delimitar o direito fundamental à saúde de acordo com a 

CF/88. 

  

3.2 DELIMITAÇÕES DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988  

 

O direito à saúde é de suma importância no ordenamento constitucional, em 

razão da sua dependência com outros direitos, como menciona João Loureiro “zonas de 

sobreposição com esferas que são autonomamente protegidas76”, como a vida, a integridade 

física, moradia, ambiente, privacidade, educação, alimentação, trabalho, dentre outros.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, proveniente de luta 

para a conquista da democracia influenciando o constituinte originário, é um documento 

abalizado na proteção de direitos fundamentais e humanos. Consequentemente, este novo 

arcabouço constitucional contribuiu para a consagração de um direito fundamental à saúde, 

manifestando-se, sobretudo, como direito à vida, princípio da dignidade da pessoa humana e 

atrelando-se a proteção da integridade física. 

No ordenamento jurídico brasileiro pode-se dizer que a primeira Constituição a 

prever os direitos sociais foi a de 1824, com a garantia dos socorros públicos (art. 179, XXXI) 

e a previsão do ensino primário gratuito (art. 179, XXXII). Os direitos sociais tiveram seu 

reconhecimento de fato com a Constituição de 1934, inspirada nas constituições mexicanas 

(1917) e de Weimar (1919). Entretanto, a primeira Constituição a consagrar a saúde 

expressamente como direito fundamental foi a de 1988, inaugurando um título específico 

destinado a tais direitos. A CF/88 trata os direitos sociais como nunca visto em outros 

                                                 
75 PAIM, Jairnilson; TRAVASSOS, Claudia; Celia Almeida, Ligia Bahia, James Macinko. O sistema de saúde 

brasileiro: história, avanços e desafio. The Lancet. Revista Saúde no Brasil: maio de 2011, p. 19. 
76 LOUREIRO, João. Direito à (proteção) vida. Revista da Defensoria Pública. Ano 1 – n. 1 – jul/dez 2008, p. 

47. 
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dispositivos constitucionais anteriores; no seu preâmbulo tem como propósitos, entre outras 

afirmações de princípios77, um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais; no artigo 3º determinou como um dos objetivos da República a construção de 

uma sociedade livre, justiça social e solidária além de erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; no artigo 6º consagrou os direitos sociais básicos 

como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, além de apresentar uma 

ordem social com um amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e 

fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade.  

A CF/88 foi um marco no que tange às garantias dos direitos fundamentais 

porque tratou os direitos sociais também como fundamentais e com aplicabilidade imediata. 

No que diz respeito a proteção à saúde, a Carta Magna vigente, no seu capítulo 

II, artigo 6º, legitima a saúde como um dos direitos sociais resguardados e, no artigo 196, a 

universaliza como direito fundamental material e formal de todos e dever do Estado. Apesar 

deste reconhecimento constitucional, todavia a assistência à saúde suscita muitas controvérsias 

no âmbito doutrinário e jurisprudencial. De acordo com Sarlet, a complexidade hodierna 

encontra-se em identificar quais os efeitos que podem ser retirados das normas constitucionais 

que conformam o direito à saúde, além de estabelecer os delineamentos que constitui o seu 

objeto e os seus limites subjetivos e objetivos78. 

Desde modo, as controvérsias pairam em torno da possibilidade do 

reconhecimento de um direito subjetivo individual ou coletivo a prestação na área da saúde e 

se há um limite ou qual é o seu limite prestacional.  Indaga-se, é dever do Estado fornecer, de 

modo universal, todos os meios possíveis para promoção, proteção e recuperação à saúde a 

todos os cidadãos? A limitação estaria fundada no mínimo existencial e na reserva do possível? 

Ainda, a universalidade do acesso à saúde significa gratuidade de todos os serviços? Para 

responder estas indagações é necessário delimitar o alcance do direito à saúde nos moldes 

previsto na CF/88. 

 

3.2.1 O direito à saúde nas dimensões defensivas e prestacionais  

 

                                                 
77 SILVA, José Afonso da Silva. Comentários `Contextual à Constituição. 6ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

2008, p. 21. 
78 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 592-593.  
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O direito à saúde compreende, quanto ao seu objeto, o direito de defesa 

(negativo) e o direito a prestações (positivo). Na dimensão defensiva, esse direito tenciona 

resguardar à saúde individual e pública contra intervenções indevidas por parte de sujeitos 

públicos e privados, individual e coletivamente considerados. Na condição de direito a 

prestações, em sentido amplo, estabelece obrigações de proteção da saúde pessoal e pública e 

de cunho organizatório e procedimental. Em sentido estrito, o direito à saúde assenta pretensões 

diversas ao seu fornecimento material79.  

Em outras palavras, na qualidade de direito de defesa, o direito à saúde determina 

o dever de respeito, numa acepção negativa isto é, não prejudicar a saúde de alguém, mas 

preservá-la. Na dimensão prestacional, confere o dever, em especial ao Estado – advertindo que 

a Lei 8.080/90 imputa também a obrigação das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 

– de executar medidas no sentido de fomento e efetivação da saúde da população, conjuntura 

que torna o indivíduo, ou a própria coletividade, credores de um direito subjetivo a determinada 

prestação, normativa ou material. 

No que concerne à dimensão prestacional do direito à saúde, registre-se, que o 

artigo 6º da Constituição Federal compreende direitos prestacionais originários e derivados, 

cuja à diferença está na necessidade de regulamentação infraconstitucional. Não obstante 

genericamente atribuir-se aos direitos sociais o caráter do e direitos prestacionais derivados, 

que a própria Constituição assegura a eficácia originária em casos como o direito à saúde, pelo 

menos nas extensões mais evidentes desse direito, o que não significa que tais direitos 

originários não encontrem limites: “ninguém pode pretender ir além daquilo que se encaixa no 

possível”80.  A dimensão defensiva objetiva resguarda o titular contra intervenções ou agressões 

que interfiram ou ameacem o exercício do direito. A dimensão prestacional, pressupõe a 

realização de uma atividade pelo destinatário, por meio da qual se viabilize direito por que o 

possua; em sentido amplo, abrange a consecução de medidas de proteção, bem como a 

organização de instituições, serviços, ações, procedimentos, os quais não seria possível o gozo 

do direito fundamental81. 

No sentido estrito, a dimensão prestacional traduz pelo fornecimento direto de 

serviços e bens materiais ao titular do direito fundamental. 

                                                 
79

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

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

do Consumidor n. 67, 2008, p. 125-172.  
80 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Boletim Científico, Escola Superior 

do Ministério Público da União, v. 2, n. 8, p. 151-161, jul/set 2003, p. 156-157.  
81 FIGEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. 

Porto Alegre: Editora Livraria dos Advogados, 2007, p. 88 
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Ademais, as dimensões defensiva e prestacional guardam pertinência com os 

aspectos individual e coletivo da saúde. O primeiro à ideia de preservação da liberdade 

individual, enquanto o aspecto coletivo estaria ligado à promoção da igualdade real. O aspecto 

individual estaria ligado a liberdade de escolha do indivíduo do tipo de relação que terá com o 

meio ambiente, a cidade onde vive, as condições de trabalho, bem como, por optar pelo recurso 

e tratamento médico a se submeter.  

Pode-se concluir, pelo exposto, que o direito à saúde alcança a proteção do 

indivíduo pela garantia de condições de vida, de meio ambiente e de trabalho que não 

comprometam esse bem essencial, bem como pela existência de estruturas públicas voltadas a 

prestação de cuidados adequados à manutenção e à recuperação do estado de bem-estar pessoal.  

A análise dos deveres no direito à saúde aponta a delimitação das diferentes 

dimensões reconhecidas a esse direito, pois delas decorrerão os respectivos deveres. Nesse 

sentindo, é cabível a classificação funcional das distintas dimensões dos direitos fundamentais 

quais sejam, direitos de defesa e direitos a prestações, estes últimos divididos em direitos a 

prestações em sentido amplo, categoria que compreende os direitos a proteção e os direitos à 

participação na organização e no procedimento. E por último, direitos à prestação em sentido 

estrito, ou direitos a prestações materiais82.  

Na concepção de um dever fundamental, Canotilho entende que a sociedade 

também é responsável pela efetivação dos direitos sociais e não mais competência exclusiva do 

Estado, a denominada shared responsability, ou seja, responsabilidade de todas as forças 

sociais83. 

 

3.2.2 Delimitação sobre a eficácia da prestação à saúde  

 

O conceito de eficácia é relacionado a noção de aplicabilidade das normas, ou 

seja, significa o seu alcance. As leis, de modo geral, são dotadas de certa eficácia e 

aplicabilidade. Na seara dogmática constitucional existe vários entendimentos acerca da 

eficácia dos direitos sociais, uma vez que, para efetivá-los, são necessários recursos materiais.  

Neste aspecto, os direitos de defesa, em regra, não têm sua aplicabilidade imediata questionada, 

porque a maioria exige uma ação negativa dos particulares e dos entes estatais. Em outras 

palavras, não precisam, obrigatoriamente, de capital.  

                                                 
82 FIGEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. 

Editora Livraria dos Advogados: Porto Alegre, 2007, p 87. 
83 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subjectivo: Estudos sobre direitos 

fundamentais. Coimbra, 2004, p. 178.  
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Krell84 alerta que o intangível não ser deve normatizado, porém não se pode 

delimitar normas constitucionais a exprimir somente a realidade fática. Acrescenta o autor que 

o reconhecimento de direitos irrealizáveis pode conduzir a uma frustração constitucional.  

Buscar o equilíbrio entre a norma e o mundo real conduz ao um ordenadamente jurídico 

eficaz85. 

É equivocado pensar nos direitos sociais como alvo ou normas programáticas, 

sendo insustentável, ao nosso ver, esta tese defendida em outras ordens constitucionais, 

majoritariamente, de que os direitos sociais a prestações não têm eficácia plena e não são 

imediatamente aplicáveis, tal como ocorre em Portugal e na Espanha. Em Portugal, em 

particular, a Constituição prevê expressamente um regime jurídico distinto. Neste sentido, os 

direitos, liberdades e garantias (direitos de defesa), são dotados de eficácia plena e imediata 

aplicabilidade, além de integrarem o rol das cláusulas pétreas. Em contrapartida, os direitos 

econômicos, sociais e culturais não são imediatamente aplicáveis e não integram as cláusulas 

pétreas, são incumbências prioritárias do Estado, segundo Canotilho, são imposições 

constitucionais e serão efetivadas na medida de suas necessidades86. 

Sob outro ângulo, retomando o questionamento feito no tópico anterior acerca 

da aplicabilidade do art.5º, §1º da CF/88, o presente trabalho filia-se a corrente que entende que 

este dispositivo constitucional abarca todos os direitos e garantias fundamentais, independente 

do título ou capítulo da constituição que os prevê, posto que no Brasil não existe um regime 

jurídico distinto para os direitos fundamentais, seja para os direitos de defesa ou para os direitos 

a prestações. Neste sentido, o direito à saúde possui aplicabilidade, conforme os demais direitos 

e garantias fundamentais, direta e vinculante. 

No dispositivo aludido anteriormente, desdobram-se duas imposições: os 

direitos vinculam todas as autoridades estatais sem exceção; aos titulares do direito não estão 

condicionadas autorização estatal para poder exercê-los. Além disso, esta aplicação imediata 

consiste na obrigação do legislador de cumprir imediatamente seus deveres de regulamentação 

e no dever dos tribunais de obrigá-lo a respeitar a norma ocasionalmente, suprindo sua carência 

por meio do controle de constitucionalidade e das garantias constitucionais. Neste sentido, todos 

os direitos fundamentais sociais têm aplicabilidade imediata, mas, também, obedecem às 

                                                 
84 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos 

de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 25-26. 
85 BARROSO, Luís Roberto. O direito e a efetividade de suas normas. 9ª Ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

p. 52.  
86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subjectivo: Estudos sobre direitos 

fundamentais: Coimbra, 2004, p.478. 
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condições impostas para o seu exercício, não significando limitações dos direitos fundamentais, 

de acordo com Dimoulis e Martins, e sim, que eles apresentam características na forma 

positivada na Constituição Federal de 198887. 

 

3.3 SISTEMA UÚNICO DE SAÚDE: ÂMBITO JURÍDICO E INTEGRALIDADE A 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Reiterando, o SUS foi criado pela Lei 8.080/90, que dispõe acerca das condições, 

a organização das ações e o funcionamento dos serviços de saúde, propensos à realização da 

promoção, proteção e recuperação da saúde.   Com esta política, atualmente, ele é um dos 

maiores sistemas públicos do mundo, havendo ainda quem o considere o maior, 

compreendendo a mais extensa rede de serviços e a maior cobertura populacional, apesar do 

Brasil destinar recursos inferiores em comparação a outros países88. 

Além disso, é um sistema público – inclusive pode abranger as redes privadas 

por meio de convênio e contratação com o Poder Público – universal com cobertura nacional, 

portando como diretriz organizacional a descentralização com participação primordial dos 

municípios; a integralidade do atendimento e a participação da comunidade. Este sistema 

constitui agregação de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, das Administrações direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público, conforme o artigo 4º, da Lei 8.080/90. Assim, ele é concebido como uma 

política de Estado, bem como um sistema de saúde.  

 O SUS é responsável pela atenção, cuidado e vigilância à saúde, exercidos em 

todas as suas dimensões e níveis, do individual ao coletivo, da atenção primária à especializada. 

Este sistema é composto por uma pluralidade de dispositivos legais, normas constitucionais, 

infraconstitucionais, portarias, decretos e resoluções. O princípio fundamental que vincula este 

complexo regramento jurídico está elucidado no artigo 196 da Constituição Federal89. 

Os demais princípios encontram-se no artigo 7º da Lei 8.080/90, merecendo 

destaque: universalidade, integralidade, igualdade e participação da comunidade. A 

                                                 
87 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ªed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2014, p. 95-97. 
88 TEIXEIRA, Carmen Fontes, SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de e PAIM, Jairnilson Silva. Sistema 

Único de Saúde (SUS): a difícil construção de um sistema universal na sociedade Brasileira. In: Saúde 

Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014, p. 122. 
89 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. BRASIL, 1988. 
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universalidade significa que não existe barreira jurídica para condicionar o acesso aos serviços 

públicos de saúde, qualquer pessoa que necessite de assistência médica tem a possibilidade de 

optar pelo SUS. Contudo, ainda, é um princípio finalístico90, posto que se faça necessária uma 

ampliação da cobertura de ações e serviços. Atualmente a população brasileira é formada por 

mais de 190 milhões91 de pessoas, em contrapartida o SUS não consegue alcançar, de forma 

satisfatória, a todos.  

 A integralidade de assistência é concebida, pelo artigo 7º, inciso II, da Lei 

8.080/90, “[...] como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema92”. Desta forma, a integralidade refere-se ao conjunto de ações disponíveis para a 

promoção, a prevenção e o atendimento das necessidades da saúde.  

A lei 12.401 de 2011 que acrescentou os artigos 14-A e 14-B a Lei 8.080/90, 

designou regras a respeito de assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde no 

âmbito do SUS. De acordo com Adriana Ringeisen e Gonçalo Vecina Neto, a referida 

modificação, apesar de trazer diretrizes importantes à incorporação de novas tecnologias do 

SUS, exclui das ações judiciais a participação da união, representando um retrocesso no 

conceito de integralidade, tal como previsto no movimento sanitarista, uma vez que contribuirá 

com a insolvência civil nos estados e municípios com poder aquisitivo menor93.  

O princípio da igualdade está associado ao conceito de equidade, com objetivo 

superar as desigualdades sociais em saúde, de forma a privilegiar a atenção aos grupos sociais 

cujas condições de vida e saúde sejam precárias, isto é, tratar desigualmente os desiguais. 

No que diz respeito a participação da comunidade, a Lei n.º 8.142/90 estabelece 

cooperação da sociedade na gestão SUS, atuando como incentivadores nas criações a 

Conferência à Saúde e o Conselho de Saúde. Entretendo, as conferências e os conselhos têm 

perdido sua intervenção no SUS. Souza e Viana entendem que esse fato ocorre em detrimento, 

ao longo dos anos, da classe sindicalizada lutar por planos de saúde privados juntos as empresas, 

além dos mais ricos não se interessarem pela discussão do referido sistema. Em razão destes 

                                                 
90 TEIXEIRA, Carmen Fontes, SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de e PAIM, Jairnilson Silva. Sistema 

Único de Saúde (SUS): a difícil construção de um sistema universal na sociedade Brasileira. in Saúde 

Coletiva: teoria e prática. 1ª ed. MedBook: Rio de Janeiro, 2014, p. 123. 
91 IBGE. Censo 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acessado em: 02.11.2015. 
92 BRASIL. 1990. 
93 RINGEISEN, Adriana Torquato da Silva e VENCINA NETO, Gonçalo. O impacto das alterações da Lei nº 

12.401/11 no conceito jurídico sanitário da integralidade. Revista CEJ/RN – Centro de Estudos Jurídicos 

JF/RN, Natal, v. 21, n.25, jan./jun 2013, p.49-50. 
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fatores, a população mais humilde acaba findando por menor capacidade de mobilização para 

protegê-lo94. 

O SUS é uma política de inclusão social, e, infelizmente no Brasil há uma 

descrença e desvalorização sobre sua eficiência reforçada pela concepção de que é um sistema 

de saúde aplicado àqueles que não podem pagar95. Por óbvio, que existem muitos problemas a 

serem enfrentados, mas não se pode negar que o SUS é uma conquista democrática, política e 

social da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes e VIANA e Ana Luiza d’Ávila. Gestão do SUS: descentralização, 

regionalização e participação social. In Saúde Coletiva: teoria e prática. 1ª ed. MedBook: Rio de Janeiro, 2014, 

p 268-268.  
95 “[...] o SUS não é um mero meio de financiamento de repasse de recursos federais para estados, municípios e 

hospitais, profissionais e serviços de saúde. Não é simplesmente um programa de saúde pública, nem muito menos 

um ‘’plano de saúde” para pobres. Também não é um sistema de saúde destinados apenas aos pobres e 

“indigentes”. Não se reduz a uma política de governo – federal, estadual e municipal –, muito menos a uma 

proposta política exclusiva desse ou daquele partido. Enfim, não é caridade de instituição beneficente, organização 

não governamental (ONG), prefeito, vereador, deputado, governador senador dou presidente”. Grifos originais.   

TEIXEIRA, Carmen Fontes, SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de e PAIM, Jairnilson Silva. Sistema 

Único de Saúde (SUS): a difícil construção de um sistema universal na sociedade Brasileira. In Saúde 

Coletiva: teoria e prática. 1ª ed. MedBook: Rio de Janeiro, 2014, p. 122-123. 



45 

 

  

4. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

4.1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO E ECONOMIA COMO DISCIPLINA NO ESTUDO DO 

DIREITO 

 

 

Apesar da resistência de alguns juristas em aceitar os postulados econômicos nas 

relações jurídicas, ambas as ciências sempre tiveram estreita conexão. Adam Smith e Jeremy 

Bentham96 contribuíram significativamente na aproximação dessas áreas97. Smith por meio do 

seu postulado do livre-comportamento interessado, com um enfoque menos intervencionista do 

Direito no mercado e, principalmente, ao estudar os efeitos econômicos na criação das leis. 

Bentham substitui a ideia da teoria do direito natural para o utilitarismo, escola que antecedeu 

a análise econômica do direito, fundamentando sua teoria no princípio de que o ser humano 

sempre toma suas decisões de forma a maximizar seu prazer/felicidade98 e diminuir sua dor, 

defendendo a maximização da utilidade e da felicidade. Ademais, discute a economia do crime 

e da pena99. 

No contexto teórico norte-americano, na década de 1960, surgem os primeiros 

estudos a respeito da análise econômica do direito, os quais buscam aplicar os modelos e teorias 

da Ciência Econômica na sua interpretação e aplicação. O movimento tem como expoentes 

Ronald Coase, Guido Calabresi, Gary Becker100 e Richard Posner101. 

Provavelmente, o fator determinante para o início da análise econômica do 

direito (AED) no campo moderno se deu com a publicação de dois artigos considerados como 

                                                 
96 Richard Posner afirma não saber ao certo se Bentham foi um inspirador da análise econômica do direito, 

entretanto, considera a possibilidade. POSNER, Richard. A Fronteiras da Teoria do Direito. Traduzido por 

Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2011, p. 35-36. 
97 SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: Direito e Economia: Análise Econômica do Direito das 

Organizações. Organizado por  Zylbersztajn, Decio e Sztajn. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 74. 
98 Para Bentham a felicidade consistia na soma dos prazeres e dores dos indivíduos. BENTHAM, Jeremy. Uma 

introdução aos princípios da moral e da legislação. Traduzido por Luiz João Baraúna. Coleção os Pensadores. 

São Paulo: Editora Abril Cultura, 1984, p. IX. 
99 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. Traduzido por Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz 

Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. X. 
100 Gary Becker não foi incluído no rol de pais fundadores (founding fathers) no encontro inaugural da Associação 

Americana de Direito e Economia, entretanto, é inegável sua contribuição pioneira sobre estudo econômico do 

crime e seu controle. O rol de precursores foram: Ronald Coase, Richard Posner, Guido Calabresi e Henry Manne. 

SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e Economia: Textos Ecolhidos. Organizado por Bruno Meyerhof Salama. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 16. 
101 ROSA, Alexandre Morais da e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law and Economics. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 59. 
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marcos: O Problema do Custo Social102, de Ronald H. Coase103 e Algumas Considerações sobre 

a Distribuição dos Riscos e a Lei de Delitos104, de Guido Calabresi105. 

A obra de Coase106 avalia a problemática do custo social produzido pelas 

atividades econômicas com críticas ao papel intervencionista do Estado e ênfase na 

inconsistência da economia do bem-estar. De acordo com Pinheiro e Saddi, o teorema de Coase 

é definido quando os direitos de propriedade estão bem resolvidos, bem como o custo de 

transação é igual a zero, concluindo-se que a negociação entre as partes será eficiente, 

independentemente de qual delas está assegurada pelos direitos de propriedade107. 

Em síntese, a ideia proposta por Coase preconiza que o custo social constituiria 

uma falsa premissa a justificar a intervenção pouco profícua do Estado no domínio econômico. 

A solução eficiente do problema das externalidades residiria na autorregulação do mercado 

através da negociação ótima dos efeitos externos entre os próprios sujeitos enredados no 

conflito. 

Em seguida, o autor norte-americano, descendente de italianos, Calabresi, 

contribuiu com a análise econômica do direito, desenvolvendo suas investigações nos Estados 

Unidos, na Universidade de Yale, versando sobre a distribuição do risco como critério de 

imputação da responsabilidade na obra Algumas Considerações sobre a Distribuição do Risco 

e a Lei de Delitos, publicada de 1961. 

Gary Becker, economista da Universidade de Chicago, foi pioneiro em 

aventurar-se em áreas consideradas restritas aos sociólogos, como discriminação racial, crime, 

organização familiar e drogas, publicando em 1957 a tese de doutorado denominada: A 

Economia da Discriminação108. Becker109 foi considerado o precursor da análise econômica do 

                                                 
102 Título original The Problem of Social Cost. COASE, Ronald H.  O Problema do Custo Social. Virgínia: 

Volume III, 1960. Disponível em: http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf.  
103 O economista inglês Ronald Coase ganhou o prêmio Nobel de economia em 1991. 
104 Título Original Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. CALABRESI, Guido. Some 

Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. Yale Law Journal, Yale, v. 70, p. 499,1961. Disponível 

em:  

<http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3035&context=fss_papers>. 
105 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Direito e Economia. Tradução Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 

da Costa. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 23. 
106 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e desmistificações. Direito, 

Estado e Sociedade, v. 9, n. 29, p. 49-68, jul.-dez. 2006, p.52. 
107 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: 

Elsevir, 2005. 
108 Título original The Economics of Discrimination. BECKER, Gary S. The Economics of Discrimination. 2ª 

ed. Chicago: University of Chicago Press, 1971. 
109 Título original Crime and Punishment: An Economic Approach. The Journal of Political Economy 76: 169–

217 

http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf
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direito penal ao escrever o artigo Crime e Castigo: uma abordagem econômica, publicado em 

1968, que defendia a destinação eficiente de recursos sociais para o combate ao crime. 

Posteriormente, Richard Allen Posner, professor da Universidade de Chicago 

apresenta, na década de 1970, a primeira obra específica a respeito do tema no livro intitulado 

Análise Econômica do Direito110. Posner111, num primeiro momento, defendeu a maximização 

de riqueza como fundação ética para o Direito e, posteriormente, em 1983, consolidou os 

escritos no livro A Economia da Justiça. As ideias defendidas no volume provocaram polêmicas 

em diversos lugares do mundo. Seu conceito central consiste no fato de que as instituições 

jurídico-políticas devam ser avaliadas em função do paradigma de maximização da riqueza. O 

Direito, visto como um sistema de incentivos indutor de condutas, deve promover a 

maximização da riqueza. Posner inovou ao aplicar a teoria econômica ao sistema de direito 

consuetudinário, sustentando, que as decisões judiciais (no sistema do comom law) orientam-

se pelo esforço do julgador em obter resultados que externalizem a eficiência de Pareto ou de 

Kaldor-Hicks. 

Na década de 1990, Richard Posner defendeu uma maximização mais discreta, 

apoiando o pragmatismo jurídico, reconhecendo que, ao justificar a defesa das liberdades 

individuais com base em critérios de eficiência, haverá casos em que a repulsa ao trabalho 

escravo, à exploração de menores, à tortura, às discriminações raciais, religiosas ou sexuais, 

terá que ser feita com bases outras não pautadas na eficiência; Assegurou112 que mesmo o 

indivíduo intensamente comprometido com a análise econômica do direito terá que posicionar-

se em matérias de filosofia, política e moral. Em 2011 publicou o livro Fronteiras da Teoria do 

Direito113, respaldado em suas publicações anteriores, revisadas e atualizadas, com escopo de 

dar coesão e clareza ao conjunto e eliminar repetições, tentar corrigir erros, responder críticas 

e tornar a linguagem mais harmônica 114. 

Nos Estados Unidos, a economia do direito já é reconhecida como movimento 

jusfilosófico autônomo no Direito, encontrando-se como matéria regularmente analisada nos 

                                                 
110 Obra original: Economic Analysis of Law. POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª. ed. New York: 

Aspen, Publishers, 2007. p. 787. 
111 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é Pesquisa em Direito e Economia? Caderno Direito GV, Número 22 – 

mar/2008. Disponível em <http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama /19> Acesso em: 20 jun. 2014. 
112POSNER, Richard A. Overcoming Law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995, p. 15.  
113 Título original: Frontiers of legal theory. 
114 Posner na sua obra Fronteiras da teoria do Direito afirma: “Apoio-me intensamente em textos de minha autoria, 

mas os revisei, na tentativa de dar coesão e clareza ao conjunto, bem como de eliminar repetições. Submeti-os 

também a uma atualização (eles não são antigos, mas a teoria do direito é um campo que evolui muito rapidamente) 

e tentei corrigi erros, responder críticas e tornar a linguagem mais harmônica”. A Fronteiras da Teoria do Direito. 

Traduzida por Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. VIII 
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cursos da área e motivo de programas interdisciplinares pós-graduados em diversas instituições 

de ensino. 

A análise econômica do direito no decorrer das décadas recebeu muitas críticas; 

inclusive, alguns estudiosos acreditavam na ruína desse movimento no final da década de 

1980115. Todavia, ganhou muitos adeptos podendo ser dividida, dando origem a escolas e 

correntes de pensamentos. Dessa forma, conforme os objetivos teóricos, é possível dividir a 

análise econômica do direito em duas grandes correntes: positiva e normativa. Assim, o 

próximo tópico versará, resumidamente, acerca das análises das respectivas correntes do direito 

e economia.  

 

4.1.1 A análise econômica do direito: positiva e normativa 

 

A interpretação positivista é defendida pela Escola de Chicago; Em contrapartida 

a normativista é a posição adotada pela escola de Yale. Essas visões diferem-se nos seus 

objetivos de propor mudanças visando o aperfeiçoamento da norma116. 

A visão positivista procura descrever, a partir dos fundamentos econômicos, 

todas as implicações das normas vigentes, isto é, analisa os incentivos econômicos e sociais já 

criados e prediz os possíveis resultados de alterações das regras legais. A análise econômica 

normativa do Direito, de caráter prescritivo, busca ir além da descrição das normas vigentes e 

suas consequências, procurando aperfeiçoar o direito com os conhecimentos econômicos para 

alcançar um fim proposto, no caso a adequação aos pressupostos da maximização da riqueza, 

bem-estar ou utilidade agregada117. 

   Nesse sentido, a análise positiva prevê os efeitos das regras legais, enquanto a 

normativa procurar constituir recomendações políticas e de regras legais abalizadas nas suas 

consequências legais. A abordagem positiva relaciona-se a um critério de verdade e a normativa 

a um critério de valor. Em relação a essa divisão Gico Jr explica que:  

 

A ideia aqui é que há uma diferença entre o mundo dos fatos que pode ser investigada 

e averiguada por métodos científicos, cujos resultados são passíveis de falsificação – 

                                                 
115 COELHO, Cristiane de Oliveira. A Análise Econômica do Direito enquanto Ciência: uma explicação de 

seu êxito sob a perspectiva da História do Pensamento Econômico. Berkeley Program in Law & Economics: 

Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) ANNUAL PAPERS. Berkeley: 

University of California, 2007, p. 2. Disponível em:  

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf.> Acesso em: 04 out. 2015. 
116 SZTAJN, Rachel.  Law and Economics. Direito e Economia: Análise Econômica do Direito das Organizações. 

Organizador por Zylbersztajn, Decio e Sztajn. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 74.  
117 ROSA, Christian Fernandes Gomes da. Eficiência como axioma da Teoria Econômica do Direito. 

Dissertação, 2008, Universidade de São Paulo – USP/SP, p. 19. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf.
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o que chamamos de análise positiva – e o mundo dos valores, que não é passível de 

investigação empírica, não é passível de prova ou de falsificação e, portanto, não é 

científico, que chamaremos de análise normativa
 118

. 

 

Exemplificando o entendimento do autor, quando um juiz investiga se João 

agrediu fisicamente Maria, nesse momento ele está realizando uma análise positiva, ou seja, 

investigado os fatos. De outro modo, quando o legislador se pergunta se naquele caso aquela 

conduta deveria ou não ser punida, ele está realizando uma análise normativa, isto é, investiga 

um valor, ainda que fatos sejam relevantes para a decisão. 

A análise econômica do direito positiva é considerada mais radical, recebendo 

muitas críticas, uma vez que utiliza os instrumentos da microeconomia para explicar o direito, 

deixando de lado critérios os valores morais e éticos, restringindo, geralmente, os possíveis 

efeitos da norma posta. A metodologia aplicada na abordagem positivista é empírica.  

Em contrapartida, a análise normativa caracteriza a noção de eficiência como 

referencial a avaliar a adequação das normas vigentes, buscando também a maximização da 

riqueza. Cumpre mencionar que essa divisão é de cunho didático.  

A análise econômica do direito é um movimento eclético, posto que existem 

diversas subdivisões teóricas, na qual podemos citar as escolas de Chicago, New Haven, 

Austríaca, Institucionalista, Neo-institucionalista e Public Choise. 

 

4.1.2 As vertentes da análise econômica do direito 

 

O ponto comum das vertentes de interpretação são os seus pressupostos e 

postulados oriundos dos pensamentos econômicos clássico e neoclássico. No ponto de vista de 

Pinheiro e Saddi119, a convergência se dá em relação ao instrumental analisado, diferenciando-

se no seu ponto inicial na aplicação desses instrumentos.  

Para Alexandre Morais Rosa120, o ponto comum entre as correntes relacionadas 

é a implementação de um pensamento econômico nas matérias que eram exclusivamente 

jurídicas. 

O presente estudo não se aprofundará nas escolas da análise econômica do 

direito, entretanto, de modo geral, irá apresentar algumas de suas vertentes epistemológicas. 

                                                 
118 GICO JR, Ivo. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. Economic Analysis of Law 

Review. EALR, V. 1, nº 1, p. 7-33, Jan-Jun, 2010, p. 19. 
119 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: 

Elsevir, 2005, p. 85. 
120 ROSA, Alexandre Morais da e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law and Economics. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 59. 



50 

 

  

Muito embora a análise econômica do direito apresente este amplo número de 

subdivisões de escolas de pensamentos, a maior parte dos autores não hesita em identificar a 

Universidade de Chicago como a legítima precursora do movimento e a economia 

microeconômica neoclássica, conjuntamente com sua vertente welfarista, como a teoria 

econômica que verdadeiramente permeia suas conclusões121. 

O lado positivo da abordagem de Chicago ao Direito e Economia diz respeito a 

sua preocupação com a avaliação do grau em que a lei comum e outras doutrinas legais 

comportam com os ditames da eficiência econômica. Quando a lei é vista a afastar os ditames 

da eficiência, ou quando novas questões jurídicas apresentam-se, a preocupação é como moldar 

e adotar normas legais eficientes para orientar a tomada de decisões no lado normativo judicial 

de Direito e Economia.  

Entende-se que foi a partir dos estudos interdisciplinares introduzidos por Aaron 

Director, bem como da análise dos custos de transação de Coase, Posner consolidou, no início 

da década de 1970 a análise econômica do direito na escola de Chicagocom a publicação da 

obra Análise Econômica do Direito. Nessa obra, consoante já exposto, resumiu o que seria o 

movimento da análise econômica do direito. 

A escola de Chicago possui direcionamento mais radical, uma vez que tem como 

princípio, primordialmente, a maximização da riqueza individual, pressupondo racionalidade 

do agente sofrendo, por este motivo, um número maior de críticas; Buscou seu alicerce na ética 

utilitarista e de maximização da riqueza manifestando-se o valor independente do 

individualismo e da livre eleição, incluindo-se, paralelamente ao utilitarismo de Jeremy 

Bentham, podendo ser considerado marco-teórico-filosófico, para a análise econômica do 

direito o pragmatismo americano abordado pelo doutrinador William James122. 

Mercuro e Medema123 apontam as características que definem o enfoque da 

escola de Chicago na aplicação de análise microeconômica no direito, partindo de três 

premissas: os indivíduos são maximizadores racionais de suas satisfações; os indivíduos 

                                                 
121 COELHO, Cristiane de Oliveira. A Análise Econômica do Direito enquanto Ciência: uma explicação de 

seu êxito sob a perspectiva da História do Pensamento Econômico. Berkeley Program in Law & Economics: 

Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) Annual Papers. Berkeley: University 

of California, 2007, p. 3. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-

1-PB.pdf.> Acesso em: 04 out. 2015. 
122 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana. O direito e a law and economics: possibilidade 

interdisciplinar na contemporânea Teoria Geral do Direito. JURIS – Revista do Departamento de Ciências 

Jurídicas, Rio Grande, nº. 11, 2005, p. 205. 
123 MERCURO, Nicholas, e MEDEMA Steven G. Economics and the law: from Posner to post-modernism. 

Princeton University Press, 1998, p. 57. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf.
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf.
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respondem aos incentivos de preços; regras e ações jurídicas podem ser avaliadas com base na 

eficiência, ao ponto que as decisões judiciais devem promover a eficiência. 

Já a escola Austríaca parte do pressuposto de que as pessoas objetivamente 

possuem somente direitos de propriedade, sendo estes especificados apenas uma vez, a análise 

econômica pode ser feita. 

A escola Institucionalista tem como seu principal representante Oliver 

Williamson. De forma sucinta esta escola propõe a crítica de que as teorias econômicas clássica 

e neoclássica ignoram um aspecto fundamental da realidade econômica, as instituições. 

Os neoinstitucionalistas focam suas observações no teorema de Coase, analisam 

as circunstâncias nos princípios através dos quais as instituições se desenvolvem, possibilitando 

a comparação das características de economias díspares, além de demonstrar a influência que 

o cenário institucional é capaz de exercer sobre as relações dos agentes econômicos e sobre a 

constituição das organizações e regras sociais.  

 

4.2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS DO DIREITO E ECONOMIA 

 

Recapitulando, a análise econômica do direito é um segmento de estudiosos 

jurídicos e econômicos que buscam observar o direito de acordo com os princípios econômicos, 

isto é, tentam compreender as normas jurídicas através de regras econômicas.  

O método de observar o fenômeno social é característica inconfundível dos 

argumentos da economia do direito. Em sua essência, um modelo de escolha racional encontra 

amparo em dois postulados fundantes, representados pelas ideias do individualismo 

metodológico e da maximização da utilidade124. O individualismo metodológico significa que 

todos os fenômenos coletivos devem ser explicados apenas como o resultado agregado de 

escolhas individuais. Neste sentido, para a análise econômica do direito os efeitos de 

determinada norma sobre o bem-estar coletivo podem e devem ser apreciados sob a perspectiva 

da soma das respostas individuais a tais normas. 

Pois bem, a escassez é ponto de partida da análise econômica do direito, 

representando que todas as escolhas têm custo de oportunidade. A ideia de homem racional é a 

premissa comportamental implícita na teoria dos preços de que os indivíduos farão as escolhas 

que atendem aos seus interesses pessoais125. A pesquisa em direito e economia vem 

                                                 
124BUCHANAN, James. Explorations into Constitutional Economics. EUA. Texas A&M University Press. 

1984. p. 448. 
125 SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e Economia: textos escolhidos. São Paulo: Sairava: Direito GV. 2010, 

23. 
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questionando o paradigma da racionalidade, tendo em vista que existem, cientificamente, vários 

padrões comportamentais – o Homem e suas núncias complexas, geralmente estão substituindo-

o pela noção mais flexível de racionalidade limitada.  

O conceito de equilíbrio refere-se ao padrão comportamental interativo que 

atinge-se quando todos os atores estão maximizando seus próprios interesses simultaneamente. 

Já a maximização racional indica que, na formulação de teorias, se partirá da premissa de que 

os indivíduos calculam para alcançarem os maiores benefícios aos menores custos. Os 

incentivos indicam à noção de que indivíduos possam agir como maximizadores racionais de 

suas preferências e que dão ensejo a padrões interativos relativamente estáveis, sugerindo que 

estes possam também a responder por incentivos.  

O termo eficiência tem várias acepções; comumente, diz respeito à maximização 

da riqueza e do bem-estar e à minimização dos custos sociais. Nesta concepção, análise 

econômica do direito tem como requisito a noção de que o Direito é meio para atingir fins 

sociais, sendo que a finalidade a perseguir é o da eficiência econômica126. 

A abordagem econômica à sociedade tem como unidades de análise os 

indivíduos. Assim, o individualismo metodológico significa atribuir-se a estes a capacidade de 

escolha e ação, isentando as explicações metafísicas aos fenômenos observados e facilitando, 

ao menos teoricamente, a verificação empírica das suposições formuladas. Nesse sentido, para 

os economistas, as penas e sanções são equiparadas aos preços e as pessoas reagiriam às sanções 

legais, em sua grande maioria, iguais como reagem aos preços. A economia, de modo geral, 

abastece uma teoria comportamental para prognosticar como as pessoas reagem às leis. Nesse 

sentido, Cooter e Ulen127 afirmam que é uma doutrina fundamentada em como os indivíduos 

reagem a incentivos. Para tomar ciência de quais serão os efeitos de uma lei, os legisladores e 

juízes necessitam de um método para aferir os efeitos legais sobre valores sociais relevantes. 

A análise econômica do direito procura dar resposta a duas perguntas: Como se 

vê afetado o comportamento dos indivíduos e das instituições pelas normas legais? Em termos 

de medidas de bem-estar social definidas de forma rigorosa, quais são as melhores normas e 

como se podem comparar diferentes normas legais128? 

                                                 
126 LARA, Fabiano Teodoro de Resende. Análise econômica do direito como método e disciplina. Revista e-

civitas. Belo Horizonte, v. 1, n.º 1, 2008, p. 10. 
127

 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Direito e Economia. Tradução Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 

da Costa. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 25-26. 
128 GAROUPA, Nuno. Análise Econômica do Direito. Faculdade de direito. Disponível em: 

<http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/NG_MA_430_aedfdhandout.html.> Acesso em: 10 jun. 2014 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/NG_MA_430_aedfdhandout.html
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Conforme mencionado, a análise econômica do direito não está preocupada, 

necessariamente, com aquilo que pode ser descrito em determinada regra, mas sim com aquilo 

que acontecerá em razão desta regra. Dessa forma, existem questionamentos se a sanção 

apontada na referida norma é, efetivamente, uma penalidade, se o custo pelo descumprimento 

de uma regra legal será realmente um prejuízo para o infrator. Dessa maneira, a análise 

econômica do direito avalia quais são as leis que precisam ser incentivadas e quais 

desestimuladas, prevendo sempre qual será o seu possível resultado. 

Exemplo clássico da análise econômica do direito é o caso entre duas empresas 

– a primeira, Eddie’s Electric Company, propagadora de fumaça poluidora, a qual suja as roupas 

penduradas da lavanderia Lucille’s Laundry, segunda empresa, que fica nas proximidades da 

primeira indústria. Para eliminar completamente a poluição ou danos resultantes dela, 

apresentam-se duas possibilidades:1. A Eddie’s pode diminuir a poluição instalando 

depuradores de gás em suas chaminés; 2. A Lucille’s pode optar pela instalação de filtros no 

seu sistema de ventilação. O procedimento mais barato é a instalação de filtros na segunda 

empresa. Suponha-se que ninguém mais é afetado por essa poluição, uma vez que as duas 

empresas estão afastadas de qualquer outra. Nesse caso hipotético, a Lucille’s entra com uma 

ação judicial contra a empresa Eddie's para que seja declarada uma perturbação de ordem 

pública. Se o processo prosperar, o judiciário determinará que a Eddie’s reduza sua poluição, 

de maneira oposta, o tribunal não intervirá na disputa. Qual será a solução apropriada desse 

litígio129? 

Na hipótese da Eddie's e a Lucille's não entrarem em um acordo extrajudicial, 

existem duas possibilidades para a ação ajuizada pela segunda empresa, sendo elas procedente 

ou improcedente. Se considerada procedente, a Eddie's deverá reduzir a poluição, instalando 

depuradores, que implicarão na diminuição dos lucros.  Em caso contrário, se o judiciário julgar 

improcedente o pleito de Lucille's, a empresa arcará sozinha com o ônus da poluição causado 

pela Eddie’s, instalando filtros, consequentemente, diminuindo seus lucros. Dentre as possíveis 

soluções trazidas, a instalação de filtros é a opção menos onerosa, portanto seria eficiente que 

a Lucille's não ganhe a causa. 

Sem dúvida, a análise pode ser diferente se a Eddie's e a Lucille's entrarem em 

conciliação. Os lucros das duas empresas serão mais elevados se elas optarem pelo meio menos 

caro para eliminar o dano causado pela poluição, o meio mais barato é o meio eficiente. Assim, 

                                                 
129 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Direito e Economia. Tradução Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 

da Costa. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 29-30. 
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no exemplo mencionado, se atingirá a eficiência quando a Lucille’s e a Eddie’s pactuarem entre 

si, independentemente da regra legal130. 

Nesse sentido é a abordagem do ensaio de Coase: o Problema do Custo Social, 

cujos custos de transação são a problemática e não a presença de externalidades, em outras 

palavras, o problema é evitar o prejuízo mais grave.  

Em última análise, ainda do caso citado, hipoteticamente a poluição gerada por 

uma empresa só atingiria a outra, pressupondo-se que o meio ambiente não seria atingido de 

forma nenhuma. Contudo, sabe-se que o exemplo seria impossível, então, na verdade, não seria 

uma situação empírica de fato.  

As análises focadas tão somente em eficiência econômica, por óbvio, são 

contrárias a Constituição do Brasil vigente, consequentemente, inconstitucionais. Na verdade, 

o que se pretende com o presente trabalho é observar os instrumentos da análise econômica do 

direito aplicados ao direito à saúde, não exclusivamente, com objetivo da maximização desse 

direito. A eficiência está relacionada com a possibilidade de se atingir o melhor resultado com 

o mínimo de erro ou desperdício, ao passo que a eficácia diz respeito à capacidade de produzir 

os efeitos desejados131.   

O conceito neoclássico de eficiência surge como decorrência lógica dos 

postulados do individualismo metodológico e da racionalidade maximizadora, ou seja, a análise 

econômica do direito, como já demonstrado, absorveu estes postulados e, necessariamente, 

adotou também aquele conceito de eficiência. O significado de eficiência mais difundido dentre 

a microeconomia neoclássica é certamente derivado das conclusões de Pareto. Os economistas 

tendem a não favorecer nenhum lado (credor/devedor) e sim a eficiência132. Isto porque sua 

teoria para discutir a relação existente entre trocas econômicas e maximização de utilidades ou 

de bem-estar, procurou basear-se em curvas de indiferença e análises marginais, ao invés de 

utilizar comparações interpessoais de satisfação, o que desde Jevons, um dos autores 

responsáveis pela Revolução Marginalista de 1870, já era contestado por depender de uma 

mensuração. 

                                                 
130 No ensaio The Problem of Social Cost de Ronald H. Coase, é analisado as ações de empresas que causam 

prejuízos a terceiros. A posição sustentada pelo autor, nesses casos, é procurar a solução mais eficiente para as 

partes, isto é, a empresa que cause o prejuízo deve, necessariamente, ser coibida, uma vez que evitar o prejuízo de 

determinada empresa implicaria causa um prejuízo a outra. COASE, Ronald H. O problema do custo social. 

Tradução por Francisco Kümmel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. In: SALAMA, Bruno Meyerhof. Direito e 

Economia: Textos Escolhidos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 59-60. 
131 SZTAJN, Rachel.  Law and Economics. Direito e Economia: Análise Econômica do Direito das Organizações. 

Zylbersztajn, Decio e Sztajn (organizadores). 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.81. 
132 POSNER, Richard A. A Fronteiras da Teoria do Direito. Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz Camargo, 

Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara (trad.). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, p. 11 
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A eficiência é uma das preocupações basilares da ciência econômica, por 

conseguinte da análise econômica do direito, partindo do princípio de que as demandas são 

maiores que a existência de bens apreciáveis, dada sua escassez.  Assim, é imprescindível se 

buscar a melhor alocação dos bens para suprir a maior quantidade possível de demandas 

racionais. O fato dos adeptos da análise econômica do direito se motivarem sempre na busca 

do ordenamento jurídico ou das decisões judiciais que maximizassem a eficiência, rendeu-lhes 

muitas críticas e é um dos principais óbices para que o método econômico seja inserido na 

realidade jurídica. 

A eficiência é um critério normativo vital usado para a análise econômica do 

direito, contudo, não há unanimidade de opinião entre os estudiosos do direito e economia na 

definição de eficiência. A eficiência é usada, geralmente, em dois sentidos diferentes, princípio 

de Pareto e Kaldor –Hicks. 

 

4.2.1 Critério de eficiência em Pareto 

 

Vilfredo Pareto ingressou na academia e desenvolveu suas principais obras sobre 

economia quando já havia atingido a maturidade intelectual, apenas, em 1893, aos 45 anos, 

assumiu a cadeira de Economia Política da Universidade de Lausanne, até então ocupada por 

León Waras. Pareto, antes de desenvolver suas obras científicas, foi matemático, técnico, 

homem de negócios, político e articulista133. Dentre suas contribuições três são de grande 

relevância: a gestação de uma teoria ordinal de bem-estar, o desenvolvimento da teoria do 

equilíbrio geral de Walras e a criação de um critério de avaliação do bem-estar social, esta 

última consagrou uma nova linha de pesquisa, bem como trouxe a ele prestígio internacional.  

Pareto provou o chamado primeiro teorema da economia do bem-estar, 

afirmando que todo equilíbrio geral de economias em concorrência perfeita, 

independentemente da distribuição inicial de recursos, maximiza o bem-estar da sociedade. 

Apesar de não ter provado, Pareto propôs o segundo teorema da economia do bem-estar, na 

qual toda situação ótima pode ser atingida por um equilíbrio competitivo, dada uma distribuição 

inicial de recursos apropriada134. 

Constata-se que o conceito de eficiência mais difundido dentre a microeconomia 

neoclássica é aquele oriundo das conclusões de Pareto, que discutiu a relação existente entre 

                                                 
133 GARCIA, Fernando, In PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política. Coleção: os economistas. 

Traduzido Jorge Guilherme Vargas Netto. São Paulo: Editora Nova Cultura Ltda, 1996, p. 7.  
134 Ibidem, p. 23. 
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trocas econômicas e maximização de utilidades ou de bem-estar, baseando em curvas de 

indiferença e análises marginais. Pareto desenvolveu um tipo de eficiência na satisfação de 

preferências pessoais, estabelecendo um critério de avaliação do bem-estar, nos seguintes 

moldes: 

 

 - o bem-estar social associado a um estado x é maior que o de um outro estado y se e 

somente se há, em x, pelo menos um indivíduo com bem-estar maior do que em y e 

não há outro indivíduo que tenha um nível de bem-estar inferior; ou seja, um estado é 

superior a outro se é possível aumentar o bem-estar de pelo menos um indivíduo sem 

prejudicar os demais (Superioridade de Pareto); 

 - o bem-estar de uma sociedade é máximo se não existe outro estado tal que seja 

possível aumentar o bem-estar de um indivíduo sem diminuir o bem-estar dos demais; 

isto é, não há forma de melhorar a situação de um, sem prejudicar a situação dos outros 

(Ótimo de Pareto)135 (grifos originais). 

 

Nesse sentido, uma alocação é superioridade de Pareto quando pelo menos uma 

pessoa fica em uma situação melhor e ninguém piora, ou seja, não só precisa fazer alguma 

pessoa ficar em uma situação melhor, como também é necessário que ninguém fique em um 

estado pior. Assim, pode-se afirmar que a superioridade de Pareto não fará qualquer situação 

pior, criando nenhum perdedor. 

O ótimo de Pareto, também conhecido como Pareto-eficiente é definido como 

sendo um ponto de equilíbrio na qual não é possível melhorar a situação de um agente sem 

piorar a situação de pelo menos outro agente econômico. Logo, Pareto-eficiente significa que 

não existe nenhuma outra alocação de recursos tal que se consiga melhorar a situação de alguém 

sem piorar a de situação outrem. 

A noção de ótimo de Pareto descreve uma situação em que a utilidade total das 

partes envolvidas é maximizada pela atribuição e não faz preocupação com a forma como essa 

ela é alcançada136.  

Os dois conceitos de eficiência criados por Pareto se complementam, posto que 

quando não for possível uma distribuição em Pareto-Superior, aplicará o ótimo de Pareto. 

A eficiência de Pareto é baseada em critérios de utilidade, já que se algo gera 

lucros sem prejudicar terceiros, entende-se que irá desencadear um processo natural de 

otimização até alcançar o ponto ótimo. 

                                                 
135 GARCIA, In PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política. Coleção: os economistas. Tradução Jorge 

Guilherme Vargas Netto. São Paulo: Editora Nova Cultura Ltda, 1996, p.13. 
136 ZHOU, Qi, The Evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization. 

University of Leeds. Dezembro, 2005, p.9. Disponível em:  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=870748. Acessado em 08 out 2015. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=870748
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Constata-se que uma alocação Pareto eficiente não necessariamente será justa 

segundo algum critério normativo, porém uma situação Pareto ineficiente seguramente será 

injusta, pois alguém poderia melhorar sua situação sem prejudicar ninguém, mas não 

consegue137.   

Esses critérios de Pareto desvelaram os limites onde é possível estabelecer 

comparações de bem-estar social sem o recurso a valores morais.  

Contudo, ao evitar apreciar e julgar mudanças no bem-estar social quando há, 

concomitantemente, ganhos e perdas individuais, em nada contribuía para a resolução prática 

de problemas alocativos, principalmente no estudo do Direito138. 

O critério de eficiência de Pareto apresentou limitações e foi substituído pelo de 

Kaldor-Hicks. 

 

4.2.2 Critério de eficiência em Kaldor e Hicks 

 

Dois teóricos contribuíram para o aperfeiçoamento do critério de Pareto, 

Nicholas Kaldor e Sir John R, Hicks. Kaldor – importante economista da Escola de Cambridge 

– iniciou sua atuação acadêmica como adepto da escola Austríaca e dos ensinamentos de Walras 

e, posteriormente, filiou-se à corrente Keynesiana. Hicks, começou seu trabalho intelectual na 

Escola de Londres, voltando sua atenção para a Revolução Marginalista depois de 1930 e, em 

1972, ganhou o Prêmio Nobel de Economia.  

Kaldor e Hicks insatisfeitos com as limitações apresentadas pelo critério de 

Pareto desenvolveram a noção de melhoria potencial de Pareto. Na qual se dá quando a disputa 

pela alocação de recursos permite que o ganho ou proveito dos vencedores possa, 

hipoteticamente, compensar os perdedores. 

Segundo este critério, um projeto é eficiente em relação ao status quo se existir 

uma redistribuição potencial e sem custos dos que preferem o projeto para os que preferem o 

status quo, o que tornaria o projeto eficiente à Pareto. 

                                                 
137 GICO JR, Ivo. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. Economic Analysis of Law 

Review. EALR, V. 1, n.º 1, p. 7-33, Jan-Jun, 2010, p. 23. 
138 COELHO, Cristiane de Oliveira. A Análise Econômica do Direito enquanto Ciência: uma explicação de 

seu êxito sob a perspectiva da História do Pensamento Econômico. Berkeley Program in Law & Economics: 

Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE). Annual Papers. Berkeley: University 

of California,2007, p. 2. Disponível em:  

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28914-28932-1-PB.pdf> Acesso em: 04 out. 2015. 
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A ideia é bastante simples: se qualquer decisão de política gera benefícios para 

uns e prejuízos para outros e se os beneficiários puderem potencialmente compensar aqueles 

que são prejudicados de tal forma que os últimos vejam a sua situação melhorar em relação ao 

status quo, então estamos perante um potencial movimento de Pareto. Isto só acontece se o 

valor monetário dos benefícios líquidos da política for suficientemente grande para que seja 

compensadora uma transferência monetária dos beneficiários para os prejudicados.  

Podemos exemplificar a aplicação do critério de eficiência de Pareto e de Kaldor 

Hicks, supondo que uma fábrica anuncie que irá mudar da cidade de Angicos para Mossoró, no 

estado Rio Grande do Norte. Os ganhadores diretos serão os domiciliados na cidade de 

Mossoró, pois serão admitidos como mão-de-obra pela nova fábrica, dentre os inúmeros 

indivíduos que se beneficiarão indiretamente. Os de menos ou nenhum ganho serão os 

moradores de Angicos, que perderão o emprego, o comércio varejista, o setor imobiliário, entre 

outros. Se fosse aplicado o critério da eficiência de Pareto a esta decisão, os ganhadores teriam 

que pagar aos perdedores tudo que fosse necessário para que estes ficassem indiferentes entre 

a permanência da indústria em Angicos e sua mudança para Mossoró. E se fosse aplicado o 

critério de eficiência de Kaldor-Hicks, os ganhadores teriam de ganhar mais do que os 

perdedores perderam139. 

 Com base nesses critérios de eficiência, Pareto e Kaldor-Hicks, surge a 

maximização da riqueza como critério padrão, com a finalidade para formar a base normativa 

da eficiência140. Adota-se a decisão que maximize a riqueza, nem sempre com ponderações 

morais. Nesse sentido, observa Daniel Goldberg que as soluções eficientes podem ser 

extremamente injustas, já que não há a exigência que a situação de todos seja incrementada, 

mas somente que o saldo seja positivo, tornando a eficiência meramente uma indispensável 

análise de custo-benefício141. 

 

4.3 CRÍTICAS À ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

4.3.1 Eficiência versus Justiça 

 

A análise econômica do direito defende a busca pela eficiência, a qual deve ser 

constantemente perseguida pelo Direito. Elementos da economia devem ser aplicados na 

                                                 
139 COOTER, Robert e ULEN, Thomas. Direito e Economia. Tradução Luis Marcos Sander e Francisco Araújo 

da Costa. 5ª Edição Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 65. 
140 COPETTI NETO, Alfredo e MORAIS, José Luis Bolzan. Economia e Desenvolvimento. Curitiba: Revista da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional, 2011, n.º 4, Jan-Jun. p. 56-76.  
141 GOLDERBERG, Daniel. Poder de Compra e Política. São Paulo: Editora singular: 2006, p. 40. 
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formulação de políticas legislativas, na avaliação do impacto do direito sobre os indivíduos e, 

especialmente, na solução de problemas de alocação de recursos e de interpretação da lei. Nesse 

sentido, a análise econômica do direito, teoricamente, deixaria de ser mero instrumento, 

passando a deter um papel importante no meio social como método de consecução da Justiça 

Conforme já exposto no presente trabalho, a análise econômica do direito tem a 

proposta de um exame do Direito sob perspectiva econômica, integrando as ciências econômica 

jurídica, colocando no núcleo dos estudos jurídicos à eficiência econômica. A eficiência é uma 

das preocupações basilares da ciência econômica, por conseguinte, da AED, partindo do 

princípio de que as demandas são maiores que a existência de bens apreciáveis, dada sua 

escassez. Assim, é imprescindível buscar a melhor alocação dos bens para suprir a maior 

quantidade possível de demandas racionais. O fato dos adeptos da AED se motivarem sempre 

na busca do ordenamento jurídico ou das decisões judiciais que maximizassem a eficiência 

rendeu-lhes muitas críticas e é um dos principais óbices para que o método econômico seja 

inserido na realidade jurídica. 

Para os defensores da inaplicabilidade da análise econômica do direito, a 

eficiência econômica não se relaciona com justiça e equidade. Contudo, Pinheiro e Saddi142 

desmistificam esse argumento, defendendo que eficiência e equidade não estão 

necessariamente dissociadas. 

Em relação ao entendimento sobre a justiça e a eficiência existem quatro visões. 

O primeiro posicionamento é de que justiça e eficiência possuem racionalidades diversas e 

aplicam-se a campos distintos da realidade. A segunda visão entende que a justiça e eficiência 

são explicadas reciprocamente, ou seja, um sistema justo é sistema eficiente ou o sistema 

eficiente é um sistema justo. Um terceiro posicionamento seria considerar a existência de 

contradição entre justiça e eficiência. A quarta corrente entende que existe uma relação de 

conexão em pelos menos cinco sentidos: I) uma sociedade idealmente justa é uma sociedade 

eficiente; II) uma sociedade justa e equitativa raramente será uma sociedade que desperdiça, 

não utiliza ou subutiliza recursos; III) a eficiência é um componente da justiça, embora não seja 

o único e o principal critério de justiça; IV) a eficiência, compreendida como processo de 

                                                 
142 “Este princípio remete a um dos argumentos com os quais se justifica a alegação de que o Direito & Economia 

se preocupa mais com a eficiência do que com a equidade. Isso é parcialmente falso. Quando uma mudança leva 

a uma situação Pareto superior, pelo menos uma pessoa ficou melhor, sem que ninguém tenha ficado pior. Do 

ponto de vista econômico, houve um ganho de eficiência, ainda que a nova situação possa ou não ser mais 

equitativa – isso dependerá da posição relativa de quem se beneficiou. Pelo princípio da eficiência, mudanças de 

regras que levem a uma situação Pareto superior são sempre desejáveis. Entretanto, uma mudança que não seja 

equitativa, no longo prazo, acarreta problemas de distribuição de renda, por exemplo. Assim, eficiência e equidade 

não são necessariamente divorciadas.” PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, Economia e 

Mercados. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p.88-89. 
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maximização da riqueza social, exige intervenções regulatórias, corretivas ou estratégicas no 

mercado e V) existe utilidade em observar se os mecanismos jurídicos de controle são eficientes 

na produção de riqueza social143. 

Acredita-se que o quarto posicionamento correlaciona eficiência e justiça de 

modo coerente, visto que não analisa sob único foco. Além disso, a justiça e eficiência são 

princípios resguardados pela Carta Magna, quando elencada a controvérsia entre ambos os 

princípios, devem ser ponderadas pelo judiciário.  

As críticas não se resumem as questões de eficiência e justiça; nos postos 

subsequentes será apresentado o movimento estudos jurídicos críticos144, adversário histórico 

da análise econômica do direito. 

 

4.3.2 Compreensão da análise econômica do direito pelo movimento estudos jurídicos 

críticos 

 

Entre os movimentos da teoria crítica do direito145 surge, nos Estados Unidos, 

entre meados de 1970, estudos jurídicos críticos146, referido pela sigla CLS ou escola crítica do 

direito, academicamente ligada às Universidades Havard e Yale, influenciada por processos 

históricos principalmente das décadas de 1960 e 1970, por manifestações feministas e 

questionamento do sistema capitalista e da política estadunidense de guerra contra o Vietnã. A 

CLS parte de uma visão interdisciplinar para o estudo jurídico, bem como demonstra fortes 

influências marxista147. A CLS está conceitualmente vinculada ao realismo jurídico, embora 

seus expoentes também critiquem os realistas.  

A CLS é pouco conhecida no Brasil. Segundo Arnaldo Godoy, Antonio Carlos 

Wolkmer148 foi quem mais avançou no tema, visto que inventariou as principais escolas do 

                                                 
143SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso da. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: Uma 

visão crítica. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009, p. 75-76. 
144 Nome original: Critical Legal Studies. 
145 A teoria crítica do direito se caracteriza por movimentos que indagam o conhecimento jurídico tradicional 

partindo, na maior parte, suas premissas: cientificidade, objetividade, neutralidade, completude e estatalidade.  
146 Sobre a Escola do Critical Legal Studies, vide Roberto Mangabeira Unger: The Critical Legal Studies 

Movement, 1983.  
147 KENNEDY, Duncan. Law and Economics from the perspective of Critical Legal Studies. The New 

Palgrave Dictionary of Economics and the Law. New York: Palgrave Macmillan, 1998, p. 465. 
148 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 

2002. 
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pensamento jurídico no ocidente no seu livro que destinou a introduzir o pensamento jurídico 

crítico149.  

Roberto Mangabeira Unger, filósofo e teórico brasileiro, é considerado como o 

mais denso intelectual, bem como um dos difusores do movimento CLS. Na concepção de 

Unger, o movimento análise econômica do direito apenas serviria ao pensamento da direita 

política e aos centros liberais. Para o autor a análise econômica do direito invocou exigências 

da prática, bem como os imperativos morais localizados no interior do ordenamento jurídico, 

pelo qual o movimento pode ser entendido como esforços para recuperar a posição objetivista 

e formalista, visão que o Unger claramente rejeita150. 

Os estudos jurídicos críticos defendem que a análise econômica do direito é uma 

reinvenção neoliberal que produz efeitos devastadores no campo da democracia. Além disso, 

não se pode falar de forma politicamente neutra sobre uma decisão que refere-se à Pareto-

eficiente, maximização da riqueza, custo e benefícios quando envolvem aspectos sociais. 

Kennedy Duncan151 teceu críticas ferrenhas à análise econômica do direito, 

sintetizando em três aspectos: (1º) a proposta da adoção de eficiência nos tribunais como critério 

de decisão é praticamente inviável, bem como incoerente, já que é aberta para a alternação da 

manipulação ideológica liberal/conservadora; (2ª) quando se interpreta a análise econômica do 

direito como uma tentativa de desenvolver um código eficiente de regras privadas que 

deliberem um mercado livre, deixando questões sociais distributivas para impostos e 

transferências, depara-se com o problema de que o resultado de uma série de análises de 

equilíbrios parciais dependem da forma que são conduzidas, enquanto que uma solução de 

equilíbrio geral regulando todas as regras de uma vez produzirá múltiplas soluções; (3ª) uma 

compreensão mais sofisticada da relevância da teoria neoclássica microeconômica para a 

criação de regras jurídicas mina a tendência política, compartilhada por economistas liberais e 

conservadores, de que deve-se evitar tentar redistribuir a riqueza, a renda e o poder social ao 

                                                 
149 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. O movimento Critical Legal Studies e Duncan Kennedy: notas 

sobre a rebeldia acadêmica no Direito Norte-Americano. Disponível em: <http://www. Arnaldogodoy. 

adv.br/artigos.html > Acesso em: 20 nov 2014. 
150“The law and economics school has invoked practical requirements (with normative implications) that 

supposedly underlie the legal system and its history; the rights and principles school, moral imperatives allegedly 

located within the legal order itself. The law and economics school has chiefly served the political right; the rights 

and principles school, the liberal center. But both theoretical tendencies can best be understood as efforts to recover 

the objectivist and formalist position. It is as restatements of objectivism and formalism that we have rejected 

them”. UNGER, Roberto M. The Critical Legal Studies movement. Cambridge: Harvard University Press, 198, 

p. 12.  
151KENNEDY, Duncan. Law and Economics from the perspective of Critical Legal Studies. The New Palgrave 

Dictionary of Economics and the Law.New York: Palgrave Macmillan, 1998, p.465-466. 

http://www.arnaldogodoy.adv.br/artigos.html
http://www.arnaldogodoy.adv.br/artigos.html
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reconfigurar as regras fundamentais de propriedade e contrato que definem um mercado livre e 

manter, ao invés, apenas as receitas derivadas do Estado.  

Sinteticamente, para análise econômica do direito os indivíduos são racionais na 

tentativa de maximizar seus interesses, respondendo a incentivos. Além disso, admite a 

imperfeição do pensamento jurídico tradicional. Sustenta, ainda, que as análises e justificações 

doutrinárias podem ser completadas pela análise econômica, para conseguir maior objetividade 

e precisão na tomada de decisões. Diversamente, para o CLS, o comportamento econômico 

racional depende de uma visão ideológica determinada que permita justificar e explicar as 

desvantagens e privilégios existentes como se fossem fruto da escolha racional privada. Em 

contrapartida, o CLS também defende que o pensamento tradicional desempenha uma função 

ideológica que contribui para criar e legitimar as desigualdades econômicas e sociais, bem 

como as decisões jurídicas e a mesma teoria jurídica tradicional são indeterminadas, não 

existindo base objetiva que as justifique, razão porque a neutralidade é um mito152. 

Percebe-se que a escola crítica do direito empregou-se de conceitos jurídicos,  

sociológicos, filosóficos e econômicos, adotando uma desconstrução niilista da ciência, 

observando as relações de poder e política do estruturalismo francês e da dialética do marxismo 

europeu ocidental para a construção de um movimento intelectual que tinha como objetivo a 

radicalização da crítica à indeterminação, o enfoque das discussões sobre as consequências 

distributivas e a identidade da interpretação jurídica, bem como o desenvolvimento de uma 

teoria sobre a maneira em que a política influi sobre o direito, sem reduzir o direito à política. 

Os estudos jurídicos críticos perderam força enquanto movimento, em razão do 

apogeu do capitalismo e imperialismo.  

 

4.3.3 A viabilidade da Interdisciplinaridade entre Economia e Direito 

 

À análise econômica do direito ao propor um modelo de custo-benefício, 

considerando o pressuposto do homem racional, nem sempre leva em conta as relações entre 

interesses materiais e valores não econômicos, que são relevantes para a promoção da justiça 

econômica. 

Rosa adverte acerca da sobreposição dos métodos propostos pela análise 

econômica do direito no Direito: o jurídico é transformado numa esfera técnica aparentemente 

                                                 
152 ALVAREZ, Alejandro. Análise econômica do direito: contribuições e desmistificações. Direito, Estado e 

Sociedade, v. 9, n.º 29, jul/dez. 2006, p. 50-51. 
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despolitizada. O preço é o desfazimento da democracia e do esvaziamento da justiça social, 

sendo priorizado o ponto de vista econômico153.  

Todavia, a interdisciplinaridade entre as ciências jurídicas e econômicas é de 

extrema relevância ao Direito, posto que para a concretização dos objetivos do Estado 

Democrático de Direito pressupõe um custo.  

Se há custos sociais na decisão que faz valer o direito social à saúde, tem que 

prevalecer tal direito, independentemente dos custos. 

Dessa forma, é importante destacar o conceito de economia fundamentado por 

Carlos Eduardo de Freitas Vian como uma ciência humana e social, cujo propósito é analisar o 

comportamento econômico dos indivíduos e organizações, utilizando a Matemática, a 

Estatística e Econometria154. Acrescenta Rossetti que a economia compete ao estudo da ação 

econômica do homem, envolvendo principalmente o processo de produção, a geração e 

apropriação da renda, o dispêndio e a acumulação155. 

A ciência econômica estuda a forma que a sociedade administra seus recursos, 

os quais são finitos, para atender às necessidades das pessoas. Assim, a Economia ao se ocupar 

do estudo da produção e distribuição dos bens e serviços, dinamizando o mercado e o capital, 

não pode desconsiderar a dignidade da pessoa humana, da mesma forma o Direito não pode 

negar a escassez dos recursos na consecução da distribuição da riqueza na sociedade. 

O Direito conecta-se com a Economia quando regula e organiza as práticas 

sociais e econômicas por meio de normas. É inegável a importância da Economia no Direito, 

tanto que a CF/88 trata, especificamente, da ordem econômica e financeira a partir do seu artigo 

170. 

Contudo, não se pode deixar de lado os intentos do Direito, que é a busca da 

justiça, o bem comum, o interesse geral, a proteção dos indivíduos, a solidariedade156, para 

colocar a eficiência econômica em primeiro plano. A eficiência tem de andar ao lado dos 

direitos, em particular ao direito fundamental à saúde, objeto do presente estudo, sendo 

utilizando como mecanismo para granjear a concretização destes direitos.  

Alguns juristas juntam esforços para negar a viabilidade da interdisciplinaridade 

entre Direito e Economia, já que o direito não pode ser reduzido a preceitos econômicos, 

                                                 
153 ROSA, Alexandre Morais da e LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law and Economics. 2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. (vide) 
154VIAN, Carlos Eduardo de Freitas (org.) Introdução à Economia. Campinas: Alínea, 2009, p. 17. 
155ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 31. 
156GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. XL. 
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argumento que vem perdendo força. Particularmente, compreende-se inquestionável tal 

conexão; a controvérsia reside em como será feita essa vinculação. Por exemplo, a Constituição 

Federal de 1988 no artigo 3º prevê os objetivos da República Federativa do Brasil, óbvio que 

para sua concretização depende da utilização dos princípios econômicos, ou seja, o Estado 

precisa escolher como aplicar seus recursos finitos para alcançar a concretização dos objetivos 

do Estado Democrático de Direito.  
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5 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE  

 

Previamente é importante considerar que à análise econômica do direito foi 

desenvolvida, teoricamente, em contexto constitucional diverso do Brasil. Grande parte dos 

estudiosos desta corrente acadêmica é de origem norte-americana, que é estabelecida com base, 

primordialmente, na liberdade individual e livre iniciativa. A Constituição Federal 

Americana157 não prevê, expressamente, direitos sociais e nem nos precedentes da Corte 

Suprema. A assistência à saúde não é socializada, é quase na sua totalidade de competência da 

iniciativa privada, apesar da recente mudança sofrida com a Lei Patient Protection and 

Affordable Care Act, em 2010158. A referida legislação mesmo, validada pela Suprema Corte 

Americana, ainda gera muita polêmica, principalmente entre os republicanos que consideram a 

lei opressiva. 

Além disso, os serviços de saúde desenvolveram-se sem grandes vínculos 

ideológicos, provavelmente oriundos da primazia dada à liberdade, livre iniciativa, como 

também devido a autonomia dos estados federados. Segundo dados do US CENSUS cerca de 

63,5% da população americana têm planos de saúde privado, 22,6% de seguro público, 13,9% 

não têm cobertura159.  

Em contrapartida, o sistema nacional de saúde pública, tem como base o conceito 

social de assistencialismo, visando uma cobertura universal e igualitária. Contudo, não se pode 

negar que um dos grandes desafios à concretização da assistência de saúde é alocação adicional 

de recursos e estabilidade de suas fontes de financiamento. Assim, é necessário ponderar a 

maneira que os mecanismos da AED devem ser aplicados. 

 

5.1 ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE  

 

                                                 
157 Preâmbulo da Constituição do Estados Unidos da América: Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar 

uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover 

o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e 

estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Disponível em: 

http://www.braziliantranslated.com/euacon01.html. Acesso em 23 nov. 2015. 
158 É importante destacar que o modelo vigente nos Estados Unidos da América, geralmente considerado liberal, 

em 2010 e, posteriormente, validada em 2015 pela Suprema Corte, sofreu significativas alterações promovidas 

pelo presidente Barack Obama. Passou a incorporar preocupações sociais, ao nível da universalidade, da 

acessibilidade e da regulação. Manteve, porém, a liberdade de escolha, a natureza privada da prestação de cuidados 

e a tipologia do financiamento. Assim, os americanos que se beneficiam com um seguro de saúde através do site do 

governo têm direito a uma redução de impostos como os demais contribuintes. Disponível em: 

https://democrats.senate.gov/pdfs/reform/patient-protection-affordable-care-act-as-passed.pdf.  
159 COSTA, Julio Pinto da. A Reforma Obama e o Sistema de Saúde dos EUA. Universidade Fernando Pessoa. 

Arq Med vol.27 n.º 4 Porto, ago. 2013, p. 27. 

http://www.braziliantranslated.com/euacon01.html
https://democrats.senate.gov/pdfs/reform/patient-protection-affordable-care-act-as-passed.pdf
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Geralmente, quando matérias de natureza orçamentárias e direitos fundamentais 

são levantadas, existe quem se posicione de um lado ou de outro160, como se fosse impossível 

ambos andarem concomitantemente. Isto é, alguns dão primazia ao orçamento (aos custos dos 

direitos) outros a concretização destes direitos, nos moldes previstos constitucionalmente. Em 

verdade, ambos os princípios andam juntos, sem o planejamento dos recursos não se pode 

chegar a uma concretização dos direitos real e eficiente. 

 Assim, dado a escassez dos recursos, como já explicitado no capítulo 4, surge a 

ideia trade-off, cuja tradução refere-se à descrição de uma situação em que há conflito de 

escolha, isto é, o que acolher ou não? Por exemplo, dar preferência no leito de uma UTI a uma 

pessoa mais jovem, que provavelmente viverá mais, ou a um idoso? Destinar mais recursos 

para a educação ou à saúde? Destarte, esta expressão, trade-off, caracteriza-se numa ação 

econômica que visa à resolução do problema mas acarreta outro, obrigando uma escolha. 

Ocorre quando se abre mão de algum bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou 

serviço. Como fazer esta escolha161?  

Segundo Streck, decisão tem significado diferente de escolha. A eleição de algo, 

sempre de cunho parcial, é a ação de eleger que desenrola-se diante de duas ou mais 

possibilidades. No direito é denominado como discricionariedade. A decisão, em especial a 

jurídica, se dá “a partir do comprometimento com algo que se antecipa”162.  

Neste contexto, o orçamento definido em lei é empregado na administração 

pública para a escolha do planejamento e o controle de receitas e despesas. Fundamentado neste 

instrumento é possível materializar as políticas programadas, deixando transparentes as 

prioridades das ações que integram os planos de governo.  

A CF/88 disciplina a matéria orçamentária a partir do artigo 165, prevendo que 

cabe ao poder executivo, em caráter discricionário (escolha) dentro dos limites legais, 

estabelecer leis do plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Nestes 

dispositivos estão a diagnose das precípuas dificuldades do Estado e como devem ser 

                                                 
160 Flavio Galdino entende que os direitos geram custos ao Estados devendo ser observados com prioridade. 

GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro:  

2005. Por outro lado, Krell entende que a concretização dos direitos, em especial o social, não deve estar na 

dependência dos orçamentos. KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na 

Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2002, p. 58. 
161 AMARAL, Gustavo E MELO Danielle. Há direitos acima de orçamentos? In Direitos fundamentais: 

orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2010, p.  92. 
162 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4ª ed. Porto Alegra: Livraria do 

Advogado Editora, 2017, p. 107-108. 
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enfrentadas pela alocação de recursos públicos. Na esfera do legislativa, é designado a 

competência sancionar as propostas iniciais feitas pelo executivo, podendo adequar ou recusar. 

Assim, compõe-se de três instrumentos o modelo orçamentário brasileiro 

definido pela CF/88: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 

Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA, com vigência de quatro anos, tem como cátedra 

estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Incumbe 

à LDO, anualmente, anunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício 

seguinte. Concernir à LOA estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício 

financeiro.  

O planejamento reside, principalmente, em decidir com antecedência o que será 

feito para mudar as condições insatisfatórias no presente ou prevenir que condições adequadas 

possam deteriorar-se no futuro163. De acordo com o Decreto no 7.508/2011 e a Lei 

Complementar no 141, de 16 de janeiro de 2012, o planejamento da saúde é tema central da 

agenda da gestão. Englobando este um processo ascendente e integrado do nível local até o 

federal, ouvidos os respectivos conselhos, compatibilizando-se as necessidades das políticas 

com a disponibilidade de recursos financeiros e o estabelecimento de suas metas. 

Além disso, o planejamento é uma responsabilidade individual de todos os entes 

federados, a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada164. O funcionamento do 

sistema de planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica dos 

instrumentos básicos a serem promovidos e estabelecidos como inerente às três esferas de 

gestão, quais sejam: o plano de saúde, as respectivas programações anuais de saúde e os 

relatórios anuais de gestão165. 

O plano de saúde orienta a elaboração do planejamento e orçamento do governo. 

Sendo este instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as 

iniciativas no âmbito da saúde, de todas as esferas da gestão do SUS para o período de quatro 

anos, especifica os compromissos do governo e reflete, a partir da análise situacional, as 

necessidades da população e as peculiaridades próprias de cada ente federado. Configura-se 

como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e 

contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade166. 

                                                 
163 CHORNY, Adolfo. H. Planificacin em salud: viejas ideas em nuevos ropajes. Cuadernos Médico Sociales, 

Rosário, v. 73, p. 5-30, 1998, p. 24.  
164 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013.  
165 BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS): uma construção coletiva – 

trajetória e orientações de operacionalização. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde.  

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
166 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013.  
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As programações anuais de saúde (PAS) são instrumentos que operacionalizam 

as intenções expressas no plano de saúde com propósito anualizar as suas metas e prever a 

alocação dos recursos orçamentários a serem executados. No que tange aos relatórios de gestão, 

estes são instrumentos que apresentam os resultados alcançados com a execução da 

programação anual de saúde167. 

A concretização do direito material à saúde depende do planejamento do SUS, 

integrado ao planejamento orçamentário, para contribuir ao alcance dos resultados esperados e 

para efetivação das políticas de saúde. Porém, este plano para ser efetivado dependerá de 

recursos, bem como qual será a fonte de financiamento destes recursos. Em verdade, após 27 

anos, ainda perdura a carência financeira do SUS.  

 

 5.2 FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) APÓS A 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Com advento da CF/88 os impasses por recursos financeiros para um sistema 

universal de saúde são constates. Recordando que o SUS estreou com a mesma previsão 

orçamentária destinado ao antigo INAMPS168, que já era insuficiente. A princípio, a questão 

orçamentária não seguiu a lógica matemática, posto que o SUS universalizou o direito à saúde, 

com os mesmos recursos que atendia insatisfatoriamente a um número inferior de pessoas. 

A Constituição Federal ao prever a Seguridade Social (saúde, previdência e 

assistência social) constituiu que esta deveria ser financiada com recursos derivadas dos 

orçamentos da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e das contribuições 

sociais169. No caso em específico da saúde, previu-se, de acordo com o artigo 55 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), uma vinculação de 30% (trinta por cento) 

dos recursos do Orçamento da Seguridade Social (OSS), afastado o seguro-desemprego. A 

referida disposição seria validade até que fosse aprovada a primeira Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que deveria definir, anualmente, o percentual a ser destinado à saúde. 

                                                 
167 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013.  
168 O INAMPS foi extinto em 1993, através da Lei n.º 8689 de 27 de julho de 1993, ato que fortaleceu o SUS. 
169 Procurou-se a partir da CF/88 promover uma descentralização, já que durante o regime militar houve uma 

centralização dos recursos fiscais no âmbito federal, gerando forte consequência sobre o planejamento das políticas 

setoriais, em especial no setor da saúde. MELAMED, Clarice. Regulamentação, produção de serviços e 

financiamento federal do Sistema Único de Saúde: dos anos 90 a 2000. In: Políticas públicas e financiamento 

federal do Sistema Único de Saúde. Clarice Melamed, Sergio Francisco Piola (organizadores). Brasília: IPEA, 

2011, p. 58. 
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Para agravar esta situação, o percentual de 30% não foi aplicado entre os anos 

de 1990 e 1991. Em 1993 as contribuições previdenciárias deixaram de compor as fontes de 

financiamento da saúde. Frente a esta situação desesperadora, recorreu-se ao Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT) para garantir um mínimo de recursos para a saúde. Ratificando a 

prioridade das medidas de ajuste fiscal, em 1994, o governo criou o Fundo Social de 

Emergência, atualmente denominado Desvinculação de Receitas da União (DRU), que passou 

a retirar parte das receitas designada à seguridade social e à descentralização – receitas do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)170. 

A crise no financiamento da saúde levou, em 1996, a criação da Emenda n.º 12 

de 1996, na qual outorga competência à União para instituir contribuição provisória sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. Assim, 

cria-se um imposto provisório: a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), cujo produto da arrecadação deveria ser destinado integralmente ao Fundo Nacional 

de Saúde (FNS) para financiamento de ações e serviços de saúde com previsão de duração de 

2 anos, de acordo a Lei nº 9.311/1996.  A matéria foi modificada por mais oito leis e três 

medidas provisórias e por mais três Emendas Constitucionais – 21/1999, 37/2002, e 42/2003, 

que delongaram sua duração ou alteraram sua alíquota. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) avaliou o impacto da 

entrada em vigor da CPMF e conclui que ela passou a ser uma das principais fontes de 

financiamento do MS, em 1997, correspondendo a 27,9%. A título de exemplo, nos anos de 

1995 e 1996, antes da entrada em vigor da CPMF, o MS aplicou, em média, R$ 39,8 bilhões na 

saúde171. Em 1997, os recursos ampliaram-se para R$ 43,7 bilhões172. Contudo, a contribuição 

imediata da CPMF foi destinada, em grande parte, para a garantia de estabilidade de 

financiamento da saúde do que para a ampliação de seus recursos, seu impacto foi amortecido 

pela retração de outras fontes de financiamento da saúde, conforme apresenta o gráfico 

seguinte: 

                                                 
170 PIOLA, Ségio F. PAIVA, Andrea Barreto de. SÁ, Edvaldo Batista, et al. Financiamento Público da Saúde: 

Uma história à procura de rumo. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA). Rio 

de Janeiro: 2013,  

p. 10. 
171 Em valores constantes de 2011. 
172 Em valores constantes de 2011. 
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O tributo da CPMF configurou uma parcela significativa de recursos para área 

da saúde, mas não foi capaz acabar com sua insuficiência, sendo extinta em 2007. Em razão do 

caráter provisório, foi substituída, em grande parte, pela Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), imposto criado pela Complementar n.º 70 de 1991. 

5.2.1 Balanço da Emenda Constitucional n.º 29/2000 

 

A EC n.º 29/2000 definiu montantes mínimos a serem aplicados pelos entes 

federados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), transferiu mais recursos e promoveu 

o acréscimo da participação de estados, Distrito Federal e municípios no financiamento do SUS. 

No primeiro ano da sua vigência, em 2000, ficou estipulado para União o acréscimo de 5% em 

relação ao exercício anterior do orçamento destinado em ações e serviços públicos de saúde. 

Entre 2001 e 2004 seria o valor apurado no ano anterior corrigido pela variação do PIB nominal. 

Para os estados, municípios e Distrito Federal vinculou-se o percentual mínimo de 7% das 

receitas de impostos e transferências constitucionais sendo que este percentual deveria 

progredir anualmente até atingir para os estados 12% e os municípios 15% até 2004174. 

A emenda foi mais exitosa em aumentar a participação de estados e municípios. 

A EC 29 começou a vigorar em 2000, quando a União correspondia por quase 60% dos recursos 

                                                 
173 PIOLA, Ségio F. PAIVA, Andrea Barreto de. SÁ, Edvaldo Batista, et al. Financiamento Público da Saúde: 

Uma história à procura de rumo. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA). Rio 

de Janeiro: 2013, p. 11. 
174 BRASIL. Emenda Constittucional n.º 29 de 13 de setembro de 2000. 
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total aplicados em saúde. Após a emenda, sua participação foi declinando até chegar a cerca de 

45% em 2010. Nesse mesmo período, entre 2000 e 2010, a participação dos estados passou de 

cerca de 18,5% para 26,7% e os municípios de 21,7% para 28%. A emenda possibilitou um 

incremento de 114% de 64,8 bilhões em 2000 para 138,7 bilhões em 2010175.  

Contudo, uma das grandes críticas foi em relação ao repasse dos recursos, que 

poderiam ter sido maiores, caso os entes federados cumprissem a EC 29176, em razão, muitas 

vezes, da falta de regulamentação que dava ensejo a várias interpretações. Além disso, a emenda 

não elucidou o conceito de ASPS, que dava margem, por exemplo, à  inclusão despesas com os 

servidores dentro do percentual mínimo exigido em lei.  

O Conselho Nacional de Saúde na tentativa de sanar as dúvidas sobre a emenda 

aprova a Resolução n.º 322 de 2003, que não foi bem-sucedida por ter sido considerada 

hierarquicamente inferior para regular a emenda. A EC n.º 29 é regulamentada depois de mais 

de oito anos de tramitação no Congresso Nacional pela Lei Complementar 141 de 13 de janeiro 

de 2012, garantindo ao SUS maior institucionalidade por dotá-lo de uma estrutura de 

financiamento ao gasto com saúde.  

A LC 141 regeu o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e 

municípios em ações e serviços públicos de saúde, bem como determinou os critérios de rateio 

dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nos entes federados.  

A referida LC recebeu muitas críticas, dentre as quais, não foi capaz de 

operacionalizar de forma imediata os critérios para as transferências a estados, Distrito Federal 

e municípios. Estes critérios aumentaram o grau de dificuldade para sua implementação por 

diversos motivos dos quais incluiu outros requisitos; não regulamentou o artigo 35, da Lei nº 

8.080, permanecendo inaplicável e ao revogar o parágrafo 1º do referido artigo177, único que 

poderia ter aplicação imediata. Além de suspender a validade do parágrafo 2º, do inciso III, do 

                                                 
175 PAIVA, Andrea Barreto. PIOLA, Sérgio Francisco. RIBEIRO, José Aparecido, et al. Financiamento e Gasto 

Público de Saúde: Histórico e Tendências. In: Políticas Pública e Financiamento Federal do Sistema Único de 

Saúde. Clarice Melamend e Sérgio Francisco Piola (organizadores). Brasília: IPEA, 2011, p. 92.  
176 MENDES, Áquilas Nogueira. Tempos turbulentos na saúde pública brasileira: impasses do financiamento 

no capitalismo financeirizado. São Paulo: Editora Hucitec, 2012, p. 130. PAIVA, Andrea Barreto. PIOLA, 

Sérgio Francisco. RIBEIRO, José Aparecido, et al. Financiamento e Gasto Público de Saúde: Histórico e 

Tendências. In: Políticas Pública e Financiamento Federal do Sistema Único de Saúde. Clarice Melamend e 

Sérgio Francisco Piola (organizadores). Brasília: IPEA, 2011, p. 94. 
177 § 1º Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão 

pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. 
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Artigo 77 da ADCT que estabelecia que, dos recursos da União, 15%, no mínimo, seriam 

aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em serviços de atenção básica178.  

Pode-se citar como um dos alguns pontos positivos da LC 141/2012, a definição 

de ASPS por meio adequado; definiu que dos recursos cancelados depositados na conta não 

atingindo o valor mínimo deveriam ser repostos e estabeleceu penalidades para o não 

cumprimento da aplicação de recurso em saúde previstos em lei.  

Apesar das mencionadas críticas, além da insuficiência do financiamento, a 

referida Lei Complementar, por instituir critérios de partilha dos recursos federais e estaduais, 

pode fortalecer o SUS como política pública constitucional. 

Como reação à exclusão do dispositivo para a aplicação mínima de 10% das 

Receitas Correntes Brutas da União (RCB) quando da promulgação da LC 141/2012, surgiu 

entre diversos segmentos da sociedade brasileira a mobilização pelo fortalecimento do 

financiamento do SUS, movimento conhecido como Saúde+10, que culminou na apresentação 

do Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLC n. 321/2013) ao Congresso Nacional com mais de 

2,2 milhões de assinaturas auditadas em prol da aplicação mínima de 10% da RCB em ASPS. 

Entretanto, desapontando os anseios populares, em 2015 é promulgada a 

Emenda Constitucional n.º 86 que modificou o financiamento da saúde pública, alterando os 

artigos. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, tornando obrigatória a execução da 

programação orçamentária. 

 

 5.2.2 Implicações da Emenda Constitucional n.º 86/2015 no processo de financiamento 

SUS 

 

A EC n.º 86/2015 estabeleceu novo piso obrigatório de financiamento do SUS, 

vinculando o valor mínimo correspondente a 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União 

a partir de 2015, sendo 0,6% da RCL de aplicação em ASPS, sem alocação adicional de recursos 

para esse fim. 

A nova base de cálculo constitucional para a aplicação mínima em ASPS a partir 

de 2016 será a RCL da União, sendo 13,2% em 2016, 13,7% em 2017, 14,1% em 2018, 14,5% 

em 2019 e 15% a partir de 2020. Ademais, os recursos alusivos à participação da União nos 

resultados ou pela compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural perderam 

                                                 
178 PIOLA, Ségio F. PAIVA, Andrea Barreto de. SÁ, Edvaldo Batista, et al. Financiamento Público da Saúde: 

Uma história à procura de rumo. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA). Rio 

de Janeiro: 2013, p. 34. 
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a qualidade anterior, legalmente estabelecida, de recursos adicionais ao apurado para a 

aplicação mínima constitucional a partir de 2015. 

A finalidade da EC n.º 86, a princípio, era em estabelecer diretrizes mínimas do 

piso179 da saúde, tornando de caráter vinculativo, sendo esta a razão que ficou conhecida como 

PEC n.º 358 do Orçamento Impositivo. Porém, ao longo da tramitação este conteúdo esvaziou-

se. As projeções para o primeiro ano da nova regra de cálculo apontaram para uma redução de 

R$ 9,2 bilhões a serem aplicados em ASPS pelo governo federal, em comparação ao que seria 

se a regra baseada na variação nominal do PIB continuasse em vigor após 2015. Considerando 

que as transferências para Estados e Municípios representam mais de 2/3 do orçamento do MS, 

esta perda agravará o quadro financeiro dos estados, do Distrito Federal e, principalmente, dos 

municípios180.  

Dessa forma, apesar das recentes modificações do financiamento do SUS 

estabelecendo percentuais mínimos de cada ente da federação, representa redução do 

subfinanciamento da União, onerando ainda mais estados e municípios. 

Tem-se o princípio universal do direito à saúde e de outro lado um financiamento 

insuficiente para efetivá-lo, dentro de um contexto de observância ao orçamento público, 

findando em cansadas discussões jurídicas acerca da reserva do possível, mínimo existencial, 

separação dos poderes e universalidade.   

 

5.3 A JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL: UNIVERSALIDADE, 

EXIGIBILIDADE E CONCRETIZAÇÃO   

 

No contexto da eficácia imediata dos direitos sociais frente ao orçamento 

insuficiente e omissão estatal, leva, muitas vezes, a população a exigir a prestação da saúde 

judicialmente, conhecida como processo judicialização.  

A possibilidade de demandas individuais com pedido de tratamento médico e/ou 

custeio de medicamentos serem julgadas procedentes, fundamenta-se no direito à saúde 

correlacionando ao direito à vida. Porém, um dos pontos questionados é se estas demandas 

                                                 
179 O piso vem sendo aplicado como teto pelos entes federados. 
180 FUNCIA, Francisco. Nota de esclarecimento a respeito do cálculo das perdas decorrentes do início da 

vigência da nova regra da Emenda Constitucional nº 86/2015 para calcular a aplicação mínima da União 

em Ações e Serviços Públicos de Saúde. Domingueira, Campinas, n. 4, 2015. 
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priorizariam o individual em detrimento do direito à saúde do restante da comunidade ferindo, 

assim, o princípio da igualdade181. 

O princípio da igualdade182 não significa o mesmo tratamento ou benefício a 

todos, na verdade garante um tratamento como igual, com vistas às diferenças, uma vez que 

possuímos particularidades e com textos sociais, culturais e econômicos distintos. Neste 

aspecto Comparato expõe que “[...] todos os seres humanos têm direito ao reconhecimento e à 

preservação de suas diferenças naturais e culturais, mas não pode ser tratados socialmente 

divididos em seres inferiores e superiores183”.  

Assim, está aparente desigualdade questionada nas sentenças deferidas de 

tratamento médico não tem o condão, a priori, de ferir o princípio da igualdade, mas a busca 

pelas mesmas oportunidades a todos e efetivar o direito à saúde em relação à omissão estatal.  

Porém, tem-se de outro lado, a questão orçamentária e recursos limitados, 

provocando em parte da doutrina184 críticas severas, já que estas decisões estariam baseadas no 

princípio do resgate185. A prioridade absoluta ostentada pelo direito à vida e à saúde justificaria 

o dispêndio ilimitado de recursos em prol de seu aperfeiçoamento, até que não fosse possível 

pagar nenhuma melhora de saúde ou na expectativa de vida, mesmo que à custa de outros 

interesses importantes.  

                                                 
181 Exemplo são os casos do deferimento de medicamentos de altos custos. AÇÃO COMINATÓRIA. 

Fornecimento gratuito do medicamento Zavesca (Miglustat 100 mg), Autor portador da doença hereditária rara 

Impossibilidade financeira do paciente Medicamento de alto custo Obrigação do fornecimento pelo SUS - Art. 

196 da CF Sentença de procedência Recurso oficial não provido e voluntário provido em parte. Apelação  nº: 

0027608-73.2010.8.26.0405, 6ª  Câmara  de  direito público de São Paulo. 
182 Neste aspecto merece transcrever a célebre frase de Rui Barbosa sobre a igualdade: “A regra da igualdade não 

consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade 

social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da 

inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da 

criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se 

equivalessem. Esta blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria, 

proclamada em nome dos direitos do trabalho; e, executada, não faria senão inaugurar, em vez da supremacia do 

trabalho, a organização da miséria”. BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. v. 48, t. 2, 1921. p. npb. 

Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafrasesrui.idc?CodFrase=1107. 

Acessado em 10.02.2016. 
183 COMPARATO, Fábio Konder. O princípio da igualdade e a escola. Cadernos de Pesquisa, n. 104, p. 47-57, 

2013, p. 47. 
184 NETO, Cláudio Pereira de Souza e SARMENTO, Daniel (coordenadores). Direitos Sociais: Fundamentos, 

Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 828.  
185 De acordo com o princípio do resgate, a saúde e a manutenção da vida são os bens primordiais de uma 

sociedade, motivo pelo qual todos os recursos financeiros possíveis devem ser utilizados para salvar uma vida, por 

menores que seja as chances de sobrevivência e por maiores que sejam os custos envolvidos. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/scripts/scripts/rui/mostrafrasesrui.idc?CodFrase=1107
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 É inviável a qualquer sociedade perseguir este padrão semelhante de assistência 

médico-sanitária, seja porque estaria fadado à exaustão financeira, ou há outras necessidades a 

atender. Nesse sentido, Dworkin186 explica:  

 
(...) o princípio oferece uma resposta à pergunta de quanto o país deve gastar com 

assistência médica em geral: diz que devemos gastar tudo que pudermos até que não 

seja mais possível pagar nenhuma melhora de saúde ou na expectativa de vida. 

Nenhuma sociedade sadia tentaria alcançar nenhuma melhora esse padrão, da mesma 

forma que uma pessoa sadia também não organizaria sua própria vida segundo tal 

princípio.  Nos últimos séculos, contudo, não houve uma lacuna tão grande entre a 

retórica do princípio ao resgate e o que era medicamento possível para a comunidade 

fazer. Agora, porém, que a ciência criou tantas formas caríssimas de assistência 

médica, é absurdo que a comunidade continue tratando a vida como um bem fornecido 

a qualquer custo mesmo que tornasse praticamente inútil a vida mais longa das 

pessoas.  

 

Num panorama de déficit público, um mínimo de racionalidade no modo como 

os recursos serão alocados é condição necessária à eficiência dos programas sociais. Ao ser 

atribuída ao Poder Judiciário a função de controle de políticas sociais, torna-se necessária a 

utilização de critérios econômicos em sua ratio decidendi. Em contrapartida, a concretização a 

um mínimo social não pode ficar sempre na dependência dos orçamentos públicos187. É 

necessário que o Estado busque elaborar saídas para garantir a aplicabilidade dos direitos de 

maneira igualitária e não ficando à mercê dos orçamentos. 

O tema da indivisibilidade dos direitos fundamentais enfrenta, entre outros, o 

problema de concretização dos direitos sociais, no qual, muitas vezes, não consegue se resolver 

sem a intermediação do legislador, resultando em milhares de ações pleiteando assistência em 

saúde em todo território brasileiro.  

Clève188 defende um Judiciário ativo como condição para a efetivação 

progressiva dos direitos constitucionais, e em determinadas circunstâncias e, para determinadas 

situações, defender um certo ativismo judicial fortemente articulado do ponto de vista da 

consistência discursiva e da riqueza argumentativa.  

Conforme relatório de demandas relacionadas à saúde nos tribunais estaduais até 

junho 2014 divulgado pelo CNJ, os números de ações judiciais em tramitação pleiteando algum 

tratamento ou medicamento são preocupantes, chegando a 330.630189. Grande parte destes 

                                                 
186 DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: A teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 

2005, p 434-435.  
187 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos 

de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 58. 
188 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Boletim Científico, Escola Superior 

do Ministério Público da União, v. 2, n. 8, p. 151-161, jul/set 2003, p. 156-157.  
189 http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/relatorio_atualizado_da_resolucao107.pdf 
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pleitos são de indivíduos que reivindicam na justiça acesso a medicamentos e a procedimentos 

médicos pelo SUS, bem como vagas em hospitais públicos e ações diversas movidas por 

usuários de seguros e planos privados junto ao setor. A questão do direito à saúde tem se 

resumido judicialmente em medicamentos. Conforme Santos, o SUS é visto como uma grande 

farmácia pública190 e ações curativas.  

A ideia de justiciabilidade do direito à saúde aponta diretamente para o 

reconhecimento de posições juridíco-subjetivas em favor de quem titule este direito, seja no 

sentido de respeito e não interferência (pretensão defensiva), seja no que concerne a demandas 

por proteção e fornecimento de bens (pretensões de aráter prestacional). Então, cuida-se da 

investigação acerca dos limites e das possibilidades dentro dos quais o direito à saúde é exigível, 

ou seja, eficaz e assegurado, ainda que pelo recurso via judicial.  

 

5.3.1 O direito à saúde entre a reserva do possível e o mínimo existencial 

 

Todos os direitos possuem custos, inclusive os direitos de defesa, como meio de 

impor limites à sua aplicabilidade judicialmente, principalmente, aos direitos fundamentais 

sociais invoca-se a cláusula da reserva da possível, criação jurisprudencial alemã. Esta teoria 

dogmática foi desenvolvida na decisão conhecida como Numerus clausus191, do Tribunal 

Federal Constitucional (TCF) alemão. O TCF analisou a demanda judicial proposta por 

estudantes, a partir do ano 1969, que não haviam sido admitidos em escolas de medicina de 

Hamburgo e de Munique em face da política de restrição do número de vagas em cursos 

superiores adotada pelo Estado Alemão. O requerimento foi fundamentado no direito da livre 

escolha profissional (art. 12 LF). O TCF alemão entendeu que o direito a prestação positiva 

reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, 

assim, mesmo 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 razoável192. 

No Brasil, a interpretação que se faz da teoria supracitada é de reserva do 

financeiramente possível193, na medida em que se considerou como limite à efetivação de 

                                                 
190 SANTOS, Lenir. Sociedade e Direito no SUS. In: As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. 

Orgs. Tânia Margarete Mezzomo Keinert, Silva Helena Bastos de Paula e José Ruben de Alcântara Bonfim. 

Instituto de Saúde. São Paulo, 2009, p. 180. 
191 SCHAWABE, Jürgen. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 

Leonardo Martins (org. e introdução). Montevideo: Konrad Adenaue Stiftung, 2005, p. 650 e ss. 
192

 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da reserva do possível: direitos fundamentais a prestações e a 

intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Direito, v. 1, n. 8, 2015, p. 14. 
193 ADPF 45/DF.  
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direitos fundamentais sociais a disponibilidade de recursos públicos, bem como a previsão 

orçamentária da respectiva despesa. No exame de Sarlet a reserva do possível possui dimensão 

tríplice: a) a disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) 

disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos; c) sobre uma perspectiva do titular 

de um direito a prestações sociais, envolve o problema da proporcionalidade das prestações, 

especialmente no tocante à sua exigibilidade 194.  

Uma das críticas voltada à cláusula da teoria da reserva do possível é que esta 

passa a incidir como justificativa de restrição da aplicabilidade plena dos direitos sociais, 

ocupada anteriormente pela teoria das normas programáticas, separação de poderes e 

discricionariedade administrativa, posto que, se primeiro se compreendia pela impossibilidade 

jurídica de intervenção do Poder Judiciário na efetivação de direitos fundamentais, atualmente 

entende pela falta de previsão orçamentária.  

Atualmente, o judiciário não tem aceito o simples argumento da reserva do 

possível, cabendo aos entes estatais o ônus de provar os motivos para não cumprir uma 

prestação a direito social. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

concretização dos direitos sociais é dependente, em regra, do vínculo financeiro com às 

possibilidades orçamentárias do Estado, uma vez que, demonstrada, objetivamente, a 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, 

considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto 

da Carta Política195. 

Doutrinariamente existem três posicionamentos acerca da aceitabilidade da 

teoria da reserva do possível: os que concordam com limites à direitos em razão da escassez 

dos recursos196; os que rejeitam197 e os admitem com ressalvas198 

                                                 
194 SARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos Fundamentais: Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais perspectiva constitucional. 10 Edição. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2010, p. 287.  
195 STF, ADPF n. 45, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 29.04.04. 
196 MORAIS, Dalton Santos. Os Custos da atividade administrativa e o princípio da eficiência. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 94, n. 837, p. 75-105, jul. 2005. SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos 

sociais e reserva do possível. In: Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível. 2ª ed. rev. e ampl. 

Porto Alegre, 2010. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de teoria dos direitos fundamentais. In: Mendes, 

Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional 

direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.  
197 KRELL, Andreas Joachim. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos 

de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 120. 
198 ZANITELLI, Leonardo Martins. Custos os Competências? Uma ressalva a doutrina da reserva do possível. 

In: Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre, 2010.  

BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 327. 
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Dimoulis e Martins posicionam-se contra à aplicação da reserva do possível 

como parâmetro para limitar aplicação imediata dos direitos prestacionais, por três razões: i) a 

nomenclatura possível tem caráter subjetivo, podendo significar uma gama de possíveis 

medidas para concretizar de uma dada prestação; ii) o judiciário, geralmente, não possui bases 

para praticar comparações entre as políticas públicas, isto é, não se diz competente para aferir 

se a execução de certo direito é possível; iii) não incumbe ao poder judicial avaliar as 

capacidades financeiras e as prioridades políticas, só cabendo averiguar a inconstitucionalidade 

de omissão199.  

Por outro lado, Scaff é defensor da aplicabilidade da cláusula da reserva do 

possível, argumentando ainda, que cabe ao legislativo priorizar a realização dos gastos públicos, 

através do sistema orçamentário (discricionariedade do legislador); a função do executivo 

realizar estes gastos, nos limites estabelecidos constitucionalmente; e ao judiciário enfatiza que 

não é função dele substituir o legislativo, mas em dirimir conflitos nos termos da lei200. 

Torres posiciona-se de forma intermediária, defendendo a possibilidade da 

aplicabilidade da cláusula da reserva do possível como limites à realização de parte das 

demandas resguardas pelos direitos fundamentais201. 

É importante observar, que não se defende que o poder judiciário atue como 

poder legislativo, na verdade, cabe a ele a defesa dos preceitos constitucionais dentro dos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida que, a reserva do possível não pode 

ser invocada pelo Estado toda vez que não cumprir uma obrigação constitucional. Assim, a 

reserva do possível não pode ser óbice para concretização dos direitos sociais.  

Porém, a garantia do direito à saúde não constitui obrigação estatal de oferecer 

ilimitadamente todos os recursos disponíveis solicitado. Neste sentido, tem-se resguardado o 

chamado mínimo existencial dos direitos fundamentais – intrinsicamente ligado a reserva do 

possível – consagrado também na Corte Constitucional Alemã, fundamentado no princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1, I, LF, de 1949) e do direito à vida e à integridade física, 

mediante interpretação sistemática junto ao princípio do Estado Social (art.20, I, LF, de 

1949)202. 

                                                 
199 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ªed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2014, p. 99-100. 
200 SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível In Direitos 

Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre, 2010, p. 152. 
201 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 

1999, p. 539. 
202 Artigo 1, I: “A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder 

público”. Artigo 20, I: “A República Federal da Alemanha é um Estado federal, democrático e social”. LEI 
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Significa dizer que existe nos direitos fundamentais a garantia de um núcleo 

essencial, a qual pode ser exigida judicialmente pelos titulares do direito, bem como não pode 

ser restringida pelo poder estatal. A doutrina e jurisprudência pátria importaram este conceito 

do mínimo existencial203. 

Pode-se deduzir que a ideia de um direito fundamental é também uma garantia 

às circunstâncias materiais que resguardam uma vida digna. Porém, o que estaria compreendido 

ao cerne do mínimo existencial? Visivelmente, uma vida digna compreende mais do que mera 

sobrevivência física, e vai além de erradicar a fome. Assim, a dignidade da pessoa humana 

somente estará garantida no momento em que for praticável uma existência que possibilite a 

plena fruição dos direitos fundamentais, especialmente, quando possível o pleno 

desenvolvimento da personalidade204. 

Considerando que todas as pessoas são dignas, não é possível basear-se em 

critérios personalíssimos para diferenciá-las. Desta forma, Barcellos cogita dois parâmetros 

adequados para distinguir as prestações da assistência à saúde. 1º) “[...]a preferência seria da 

prestação de saúde capaz de, pelo menor custo, atender de forma eficaz o maior número possível 

de indivíduos”205; 2º) “[...] inclusão prioritária no mínimo existencial daquelas prestações de 

saúde de que todos os indivíduos necessitaram”206. 

A noção de mínimo existencial não está correlacionada com a sobrevivência, 

propriamente dita, do indivíduo, mas está estritamente ligada ao conceito de dignidade da 

pessoa humana. Esta busca de parâmetros para definir o núcleo do mínimo existencial em 

matéria de saúde não existe um consenso, contudo, o conceito deste mínimo é mutável com as 

necessidades de dada sociedade, assim entende-se como norte a ser perseguido. 

Dessa forma, o judiciário se depara entre a reserva do financeiramente possível 

suportado pelos entes federados e o núcleo do mínimo existencial a ser garantido a população. 

Porém, por mais que queira definir objetivamente tais princípios, estes são passíveis ainda de 

muitas interpretações. Além disso, esta busca pela efetividade do direito à saúde por meio do 

Poder Judiciário é uma matéria que gera muita discussão. 

                                                 
FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Tradução: Assis Mendonça, Aachen e 

Revisão Jurídica: Urbano Carvelli, Bonn, 2011.  
203 STJ - AgRg no REsp: 1107511 RS 2008/0265338-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013.  
204 FIGUEIREDO Mariana Filchtiner e SARLET, Ingo Wolfgang. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado 2010, p. 13-50. 
205 Este critério é criticado em razão de partir do posicionamento utilitarista. 
206 BARCELLOS, Ana Paula. O direito a prestações de saúde: complexidades, mínimo existencial e o valor 

das abordagens coletiva e abstrata. Revista da Defensoria Pública. Ano 1 – n.1. Jul./dez. 2008, p. 133-160. 
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Assim, depara-se de um lado pela concretização do direito à saúde, do direito à 

vida garantido constitucionalmente, por outro, há que se falar em equilíbrio e respeito às normas 

orçamentárias.  

Assim, no próximo subtópico trataremos dos reflexos das demandas judiciais em 

saúde no orçamento público com fito de observar se é possível inviabilizar a sustentabilidade 

financeira da política. 

 

5.3.2 Reflexo das ações judiciais de acesso à saúde sobre o orçamento público  

 

Uma das críticas acerca da judicialização é que esta compele o Estado a arcar 

com o pagamento, de forma imediata, de determinados bens, em geral sem que haja o processo 

licitatório previsão orçamentária. Além de priorizar indivíduo em detrimento ao coletivo.  

De acordo com dados divulgados pelo CNJ até 2014, tramitavam demandas 

judiciais em saúde nos tribunais federais das cinco regiões, aproximadamente 62.291 e, nos 

tribunais estaduais, em torno de 330.630 ações. Estes números refletem um somatório das ações 

ajuizadas com objetivo ao acesso a medicamentos e a procedimentos médicos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), vagas em hospitais públicos, bem como em reduzida proporção, ações 

diversas movidas por clientes de seguros e planos privados.  

É importante salientar que nem todos os processos geram dispêndio para 

atendimento de decisões judiciais aos entes federados, porque nem todos possuem condenação. 

Entre os períodos de outubro de 2011 e setembro de 2012 foram prolatadas 7773 decisões. 

Destas, 5510 foram desfavoráveis à União, o que representa cerca 70%207. 

Outro ponto a destacar que são imputadas obrigações à União, aos estados, 

municípios e Distrito Federal de caráter contínuo a exemplo dos medicamentos que geram 

efeito cumulativo.  

De acordo com Advocacia Geral da União de 2005 a 2012 foram gastos R$ 

814.300.251,54 pelo Ministério da Saúde com aquisição somente de medicamentos, 

equipamentos e insumos concedidos em decisões judiciais. O gráfico abaixo apresenta o 

montante despendido ano a ano. 

 

                                                 
207 DA UNIÃO, Advocacia Geral. Intervenção Judicial na Saúde Pública. Panorama no Âmbito da Justiça 

Federal e Apontamentos na Seara das Justiças Estaduais. Working Paper, Consultoria Jurídica/Ministério da 

Saúde, 2013. 
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Fonte: Ministério da Saúde

208
 

 

Além dos gastos acima, existem os custos de transação (detalhados no capítulo 

4), ou seja, dos valores relativos às despesas com o procedimento de compra e entrega do 

medicamento, tais como publicação em Diário Oficial, pagamento de transportadora para 

entrega da medicação em domicílio, pagamento de seguro para o transporte do medicamento e 

custos com a importação. Entre 2010 a 2012, foram gastos o montante de R$ 4.558.510,89 com 

transporte aéreo para entrega da medicação na residência do paciente209. As despesas ainda são 

maiores quando acrescenta os honorários advocatícios de sucumbência.  

Existem situações em que o custo do processo não justifica a manutenção da 

demanda, porque o valor é inferior ao custo do processo judicial. Só no Distrito Federal, em 

2009 tiveram 06 ações reivindicando o médicamento omeprazol, cujo preço médio unitário 

variava em torno de R$ 0,04210.  

São valores considerados altos em comparação aos gastos com saúde na atenção 

básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância 

sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição pelo governo federal que apresenta 

os seguintes dados: 2013 R$ 82.896.003.303,94; 2014 R$ 93.852.502.515,45 e 2015 

100.233.125.894,53211. 

                                                 
208 Advocacia Geral da União. Intervenção Judicial na Saúde Pública. Panorama no Âmbito da Justiça 

Federal e Apontamentos na Seara das Justiças Estaduais. Working Paper, Consultoria Jurídica/Ministério da 

Saúde, 2013. 
209 CONTI, Marcela de Andrade. Avaliação das demandas judiciais por acesso a medicamentos no Distrito 

Federal. 2013. Dissertação. 2013, Brasilia, UnB. 
210 CONTI, Marcela de Andrade. Avaliação das demandas judiciais por acesso a medicamentos no Distrito 

Federal. 2013. Dissertação. 2013, Brasilia, UnB.  
211 Portal da Transparência. Disponível em: http://transparencia.gov.br/. Acessado em 06.01.2016. 
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O impacto das decisões no orçamento dos entes federados tem sido objeto de 

muitas pesquisas pouco conhecidas, porém, alguns estudos merecem destaques. No estado de 

Pernambuco, entre janeiro a junho de 2009, as ações judiciais somaram 134 medicamentos com 

valor estimado de R$ 4,5 milhões para atender aos tratamentos solicitados212. No estado de São 

Paulo, em 2006, foram gastos 65 milhões de reais para atender a 3.600 autores de ações 

judiciais, representando em torno de 18 mil reais por pessoa213. 

Em um estudo acerca da Judicialização no Estado de Minas Gerais, entre os anos 

de 2005 a 2006, revelaram que mais de 70% dos autores foram atendidos no sistema privado 

de saúde e 60,3% foram representados por advogados particulares. Aproximadamente 5% dos 

medicamentos pleiteados não eram registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), 19,6% estavam presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, 24,3% 

compunham o Programa de Medicamentos de Alto Custo e 53,9% apresentavam evidência 

consistente de eficácia. Dentre os medicamentos não disponíveis no sistema público, 79,0% 

apresentavam alternativa terapêutica nos programas de assistência farmacêutica214. 

Em 2010, aproximadamente 240 mil processos estavam tramitando no 

Judiciário, resultando em quase 1 bilhão de reais para seu atendimento, somados os gastos da 

União e dos estados de Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa 

Catarina, São Paulo e Tocantins. Em contrapartida, os gastos da União com medicamentos no 

mesmo ano foram R$ 6,9 bilhões, indicando que no mesmo período, os gastos com ações 

judiciais, corresponderam a quase 1/7 deste orçamento215. 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), entre os anos de 2009 a 

2011 receberam 1235 determinações de atendimentos a pacientes que demandaram 

medicamentos à farmácia por meio de ações, dentre os quais, 37,1% foram solicitados por meio 

de requerimento administrativo, 70 5,7% referiram-se a requisição por ofício do Programa de 

fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que 

                                                 
212 STAMFORD, Artur; CAVALCANTI, Maísa. Decisões judiciais sobre acesso aos medicamentos em 

Pernambuco. Revista de Saúde Pública, v. 46, n. 5, p. 791-799, 2012. 
213 CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita de Cássia Barradas. Ações judiciais: estratégia da indústria 

farmacêutica para introdução de novos medicamentos. Revista de Saúde Pública, v. 44, n. 3, p. 421-429, 2010. 
214 BRANDÃO, Cristina Mariano Ruas; Marina Amaral de Ávila Machado; Francisco de Assis Acurcio et al. 

Judicialização do acesso a medicamentos no Estado de Minas Gerais, Brasil. Rev Saúde Pública, v. 45, n. 3, 

p. 590-8, 2011. 
215 Advocacia Geral da União. Intervenção Judicial na Saúde Pública. Panorama no Âmbito da Justiça 

Federal e Apontamentos na Seara das Justiças Estaduais. Working Paper, Consultoria Jurídica/Ministério da 

Saúde, 2013. 
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atuam na área de saúde (PROSUS) e (57,2%) procederam a cumprimento de decisões 

judiciais216. 

A discussão em torno da legitimidade do judicial neste âmbito tem acalorado o 

debate entre juristas e estudiosos. Em estudo recente, o artigo Ações judiciais: estratégia da 

indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos217, revela que grande parte das 

ações judiciais movidas contra o Estado de São Paulo para garantir medicamentos não cobertos 

pelo SUS está concentrada nas mãos de poucos médicos e poucos advogados.  

As pesquisadoras analisaram 2.927 ações movidas no ano de 2006, cadastradas 

no Sistema de Controle Jurídico da Secretaria de Estado da Saúde em benefício de pacientes 

que residiam na cidade de São Paulo. Dos 565 advogados responsáveis pelas referidas ações, 

19 ajuizaram, ou seja, 63% (sessenta e três por cento) dos processos. Em medicamentos 

específicos, foi constatado que apenas um único advogado foi responsável por 70% (sessenta 

por cento) das ações. 

Ainda, de acordo com o artigo, em 2006, foram gastos 65 milhões de reais pelo 

estado de São Paulo com o cumprimento das decisões judiciais para atender a cerca de 3.600 

pessoas. O gasto total em medicamentos foi de 1,2 bilhão de reais. Enfatiza ainda a 

responsabilidade para a indústria farmacêutica, que manipula os princípios para, com a ajuda 

de médicos e advogados, aumentar os lucros, posto que remédios comprados com liminares não 

passam por licitação obrigando o Estado a pagar o preço estipulado pelos fabricantes, sem 

negociação. 

Apesar dos dados apresentados, ainda não se sabe exatamente os valores reais  

dos impactos financeiros oriundos de decisões judiciais pela grande dificuldade da extração, 

destes dados, porém é crescente a preocupação quanto às consequências produzidas pelo 

fenômeno da judicialização em saúde.  

Neste sentido, o CNJ publicou recomendação com fito de orientar os 

magistrados quanto ao julgamento das ações judiciais demandando medicamentos que, entre 

outras, recomenda, aos Tribunais de Justiça que estabeleçam convênios com apoio técnico de 

médicos e farmacêuticos para apoiar os magistrados a formarem um juízo de valor sobre 

questões relacionadas à assistência à saúde218. 

                                                 
216 CONTI, Marcela de Andrade. Avaliação das demandas judiciais por acesso a medicamentos no Distrito 

Federal. 2013. 
217 CHIEFFI, Ana Luiza; BARATA, Rita de Cássia Barradas. Ações judiciais: estratégia da indústria 

farmacêutica para introdução de novos medicamentos. Revista de Saúde Pública, v. 44, n. 3, p. 421-429, 2010. 
218 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. Recomendação nº 31. 2010.  
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Existe um número grande de ações judiciais em saúde. Contudo, se observa que 

muitos dos medicamentos pleiteados estão na lista da relação municipal de medicamentos 

(REMUNE), o que evitaria grande parte das demandas judiciais por medicamentos se fossem 

aplicadas a lei. A não observância compromete a Política Nacional de Medicamentos, a 

equidade no acesso e o uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde219. 

 

5.4 ÓBICES PARA A CONCRETIZAÇÃO DA UNIVERSALIDADE DO DIREITO À 

SAÚDE 

 

De acordo com relatório mundial da saúde220, realizado pela (OMS) em 2010, 

são três barreiras que restringem a aproximação dos países à universalidade da assistência à 

saúde. O primeiro, questão óbvia, a nosso ver, é a disponibilidade dos recursos. Fato é, que nem 

os países mais ricos conseguem assegurar a toda sua população acesso imediato a todas as 

tecnologias e intervenções que podem melhorar a sua saúde ou prolongar sua vida. Em 

contrapartida, os países mais pobres, escassos serviços estão disponíveis para todos.  

O segundo problema seria uma dependência excessiva dos pagamentos diretos 

no momento em que as pessoas necessitam de cuidados. Nesse sentido, esta condição de pagar 

diretamente pelos serviços no momento da necessidade impede milhões de pessoas, resultando, 

algumas vezes, em sacrifícios financeiros, ou até o empobrecimento.  

O terceiro empecilho para alcançar a universalidade da assistência à saúde seria 

a utilização ineficiente e desigual de recursos. Segundo o relatório, estimativa cautelosa, entre 

20 a 40% (vinte a quarenta por cento) dos recursos de saúde são desperdiçados. Neste sentido, 

é necessário utilizar a eficiência para que os recursos não sejam perdidos, uma vez que significa 

menos pessoas acobertadas.   

Nesta perspectiva, a fórmula, teoricamente, seria descomplicada, isto é: o Estado 

precisa arrecadar mais recursos, amortizar a dependência dos pagamentos diretos para financiar 

serviços, e melhorar a eficiência e equidade.  Retomando a teoria da análise econômica do 

direito, estas possíveis soluções convergem de forma direta com seus os mecanismos, com 

primazia para a eficiência que, além disso, é um princípio estampando na Carta Magna (art. 37, 

caput). 

                                                 
219 VIERA, Fabiola Supino. Zucchi, Paola. Distorções causadas pelas ações judiciais à política de 

medicamentos no Brasil. Rev Saúde Pública 2007, 41(2):214-22.  
220 Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial da Saúde. Financiamento dos Sistemas de Saúde: O 

caminho para cobertura universal, 2010. Disponível em: http://www.who.int/en/. Acessado em 07.10.2015. 

http://www.who.int/en/
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O relatório constatou, ainda, que países como o Brasil, a China, o México, 

Ruanda e a Tailândia alcançaram grandes avanços para enfrentar os três problemas levantados 

pela OMS. Destaca que existem países pobres encontrando soluções para a falta de recursos em 

saúde, como o Camboja, que inseriu um fundo de equidade em saúde que cobre os custos de 

saúde dos necessitados, o Líbano que aperfeiçoou a eficiência e qualidade da sua rede de 

cuidados primários e o Gabão, que adotou a inclusão de uma taxa sobre o uso de celulares221. 

É importante assinalar que essas são medidas que surtirão efeitos em longo 

prazo, sendo crucial conhecer o custo provável. Os três problemas apresentados pela OMS 

também afligem o Brasil, mas de maneira diferente, conforme já tratado em todo este trabalho 

e será aprofundado no tópico adiante.  

 

5.4.1 Problemas enfrentados pelo Brasil à concretização da saúde  

 

A conjuntura financeira da política universal à saúde tem sido orientada pela 

preocupação dada à previdência dentro do orçamento da seguridade social e a política fiscal 

contracionista executada pelo governo federal em reduzir despesas222. Diante dessa 

insuficiência orçamentária que envolve questões complexas como seu financiamento, há a 

preocupação no cenário jurídico de buscar concretizar o direito à saúde de acordo com a CF/88 

e as leis infraconstitucionais que disciplinam a matéria.  

Em uma análise quantitativa da cobertura SUS, estima-se em 38,7 milhões o 

número de brasileiros cobertos por pelo menos um plano de saúde, o que corresponde a 24,5% 

da população do País223. Neste sentido, potencialmente, o SUS cobre 75,5% da população, 

porém, existem àqueles com planos que também, têm a possibilidade de recorrer à assistência 

do sistema público.  

Foram contabilizados pelo Ministério da Saúde, em 2014, 4,1 bilhões de 

tratamentos em ambulatórios e 11,5 milhões de internações224. O Brasil tinha em 2011, 6.384 

hospitais, dos quais 69,1% eram privados. Apenas 35,4% dos leitos hospitalares se encontravam 

no setor público. Existe a insuficiência de leitos hospitalares financiados pelo setor público. Em 

                                                 
221 Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial da Saúde. Financiamento dos Sistemas de Saúde: O 

caminho para cobertura universal, 2010. Disponível em: http://www.who.int/en/. Acessado em 07.10.2015. 
222 MENDES, Áquilas Nogueira. Tempos turbulentos na saúde pública brasileira: impasses do financiamento 

no capitalismo financeirizado. São Paulo: Editora Hucitec, 2012, p. 116. 
223 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/. Acessado 

em 10.10.2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad98/saude/analise.shtm 
224 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/populacao-teve-

acesso-a-1-4-bi-de-consultas-medicas-pelo-sus-em-um-ano. Acessado em 05.011.2015. 

http://www.who.int/en/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/populacao-teve-acesso-a-1-4-bi-de-consultas-medicas-pelo-sus-em-um-ano
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/populacao-teve-acesso-a-1-4-bi-de-consultas-medicas-pelo-sus-em-um-ano
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1993, a quantidade de leitos hospitalares no Brasil era de 3,3 leitos por mil habitantes, em 2009 

diminui 1,9 por mil habitantes225.  

Os problemas ora apresentados caminham para justificativa da insuficiência de 

recursos. Na verdade, o gasto público do Brasil é baixo para um país com cobertura universal. 

Em 2009, o dispêndio da administração pública com bens e serviços de saúde foi de R$ 123,6 

bilhões (3,8% do PIB)226, somados com os gastos privados tem-se o percentual de 8,4%. Um 

percentual pequeno se comparado com os Estados Unidos que é de 15%. No entanto, o 

percentual total desembolsado com saúde no País, o público é inferior ao privado227.  

A renda per capita gasta com a saúde tem feito progresso, na maioria dos 

Estados. De acordo com o ranking de 1995, a Suíça era o país que mais investia, o Brasil ficava 

51ª posição. Em 2005 os Estados Unidos ocupavam o 1º lugar, o Brasil caia para 63ª colocação. 

No ano de 2012 o País ascende para 42º posição, ficando acima de países como Argentina. O 

gráfico adiante elucida a transição entre os períodos de 1995, 2005 e 2012. 

 

 

                 Fonte: The World Bank
228

 

 

Outro problema apresentado, pelo sistema de saúde público brasileiro é que os 

estados e municípios têm dispêndio muito maior em relação ao arrecadamento do que a União, 

                                                 
225 PIOLA, Ségio F. PAIVA, Andrea Barreto de. SÁ, Edvaldo Batista, et al. Financiamento Público da Saúde: 

Uma história à procura de rumo. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA). Rio 

de Janeiro: 2013, p. 25. 
226 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Conta-satélite de saúde: Brasil: 2007-2009. 2012. 
227 PAIVA, Andrea Barreto. PIOLA, Sérgio Francisco. RIBEIRO, José Aparecido, et al. Financiamento e Gasto 

Público de Saúde: Histórico e Tendências. In: Políticas Pública e Financiamento Federal do Sistema Único de 

Saúde. Organizador por Clarice Melamend e Sérgio Francisco Piola. Brasília: IPEA, 2011, p. 103. 
228 The World Bank (Banco Mundial). Disponível em: http://www.worldbank.org/. Acessado em 06.08.2015. 
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principalmente os munícipios. Em 2016 o município do Natal está investindo em saúde o 

percentual de 31,25% de toda sua arrecadação.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Orçamentário Financeiro
229

    

  

Este quadro é oriundo de um processo de descentralização dos recursos, que 

tinha como objetivo dar mais autonomia a estados e municípios. Numa análise da execução 

orçamentária do MS por modalidade de aplicação, permite observar a tendência de redução das 

aplicações diretas e de aumento expressivo das transferências para estados e municípios. Em 

1995, o MS aplicava diretamente quase 90% em 2010 representava 33% do total230. Em 

contrapartida, não houve uma descentralização de encargos para os estados e municípios, a 

questão se mostra de natureza principalmente política231.  

Neste sentindo, além de outras dificuldades, destacamos dois grandes 

problemas: a falta de recursos e o financiamento insuficiente por parte principalmente da União. 

Considerando o que foi exposto, no próximo tópico o presente trabalho apresentará possíveis 

soluções com vistas ao enfrentamento das dificuldades apontadas. 

 

5.4.2 Adversidades da arrecadação tributária: a regulamentação do imposto sobre 

grandes fortunas 

                                                 
229 Prefeitura do Natal. Disponível em: http://natal.rn.gov.br/transis/despesas/index.php. Acessado 20.01.2016. 
230 PIOLA, Ségio F. PAIVA, Andrea Barreto de. SÁ, Edvaldo Batista, et al. Financiamento Público da Saúde: 

Uma história à procura de rumo. Texto para discussão. Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA). Rio 

de Janeiro: 2013. 
231 SIQUEIRA, Janilson Bezerra de. Federalismo, Sistema Tributário e Guerra Fiscal no Brasil. Tese de 

Doutorado. UFPB. Recife, 2004. 
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Em todo trabalho discutiu-se extensamente a insuficiência de recursos 

destinados ao custeio do SUS, além da redução da participação da União ao longo dos anos. 

Com a Constituição de 1988 houve a descentralização do poder com fito de aumentar a 

capacidade participativa dos estados e municípios.  

Para este financiamento à saúde é necessária arrecadação razoável dos estados e 

municípios, que envolve, necessariamente, a matéria da tributação, cujos impostos com 

principal arrecadação tributária são concentrados na competência da União232.  

Uma possível solução seria a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas 

com previsão constitucional (art. 153, VII), até hoje não regulamentada em razão de ensejar 

grandes controvérsias a sua conceituação e seu fato gerador233. Defende-se que é necessário 

objetivar o referido termo, antes de positivá-lo em legislação infraconstitucional.   

O imposto sobre a riqueza já é adotado em outros países e costuma ser aplicado 

sobre a riqueza líquida, valor líquido dos ativos transferidos e se dividem em duas categorias 

os cobrados sobre o cedente e os incidentes sobre o destinatário234. 

A regulamentação do imposto tem como base o princípio da capacidade 

contributiva (art. 145, §1º, da CF/88), que tem como objetivo coletar tributos dentro de critérios 

de justiça fiscal, onerando mais os que possuem maior condição contributiva. Uns dos pontos 

negativos levantados inclusive por experiência internacional são, entre outros, transferência de 

capital para países com uma menor carga fiscal ou para paraísos fiscais e alto custo 

administrativo235. 

O tributo já foi discutido no Congresso algumas vezes, a última foi através da 

PLS 128/2008 arquivada em 2010. A argumentação é que um imposto caro e de pouco potencial 

arrecadatório tem prevalecido.  

 

Outra crítica reside na alta carga tributária brasileira. No ano de 2007 o PIB foi 

de R$ 2.558,8 bilhões distribuídos conforme tabela seguinte.  

 

                                                 
232 ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e 

autonomia. São Paulo em perspectiva, v. 18, n. 2, p. 17-26, 2004. 
233 SILVA Mônica da, BARBOSA Francisca; FREITAS. Imposto sobre Grandes Fortunas. Revista Intervenção, 

Estado e Sociedade, v. 3, n. 1, p. 207-230, 2015. 
234 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Instituto de Pesquisa Aplicada. IPEA. 2011, p. 

15. 
235 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Instituto de Pesquisa Aplicada. IPEA. 2011, p. 9. 
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Principais Tributos 2007 

R$ Bilhões %PIB %Total Per capita 

(R$) 

PIB 2.558,8    

População 185.738.317    

Total 937,9 36,65 100,0 5.049,4 

ICMS 183,5 7,17 19,6 988,1 

Previdência Social Ampliada  151,6 5,92 16,2 816,2 

IR (Global) 156,6 6,12 16,2 843,3 

Cofins 100,6 3,93 10,7 541,4 

FGTS 41,6 1,63 4,4 224,1 

CPMF 36,3 1,42 3,9 195,5 

IPI 31,2 1,22 3,3 168,2 

Contrib.Lucro 33,2 1,30 3,5 178,7 

Pis/Pasep 25,8 1,01 2,7 138,8 

ISS 19,7 0,77 2,1 106,3 

Imp. Importação 12,2 0,48 1,3 65,8 

IPVA 14,3 0,56 1,5 76,9 

IPTU 11,9 0,47 1,3 64,2 

IOF 7,8 0,31 0,8 42,1 

ITBI 3,2 0,12 0,3 17,0 

ITCD 1,2 0,05 0,1 6,5 

ITR 0,3 0,01 00 1,7 

Demais Tributos 106,7 4,17 11,4 574,6 

Fonte: Balanço Oficial da União, Balanço dos Estados, Finbra, SRF
236. 

 

Observa-se que alguns impostos têm peso ínfimo no montante da arrecadação 

total como demonstrou os tributos sobre o comércio exterior no Brasil. A tributação com a 

propriedade agrícola é praticamente inexistente no país com carga de 0,01% do PIB. A 

tributação sobre herança e doações equivale a 0,05% do PIB. Esclarece esse quadro a que 

regulamentação possui grandes falhas.  

 

 

 

                                                 
236 CARVALHO, Pedro Humberto Bruno de. As discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional. Instituto de Pesquisa Aplicada. IPEA. 2011, p. 9. 

 



90 

 

  

6 CONCLUSÃO 

 

A ideia de saúde como direito foi desenvolvida mundialmente, inclusive no que 

diz respeito a sua conceituação, que evoluiu da patologia manifestada para condição de pleno 

bem-estar físico, mental e social, pois é fato que o Brasil teve suas peculiaridades históricas e, 

no âmbito da saúde, estas foram fortemente marcadas pelo descaso dos órgãos públicos 

gestores. 

A partir do governo militar, período marcado pela cobertura da assistência à 

saúde exclusiva a trabalhadores do setor formal, convênios particulares, financiamento público 

a hospitais particulares e privatização da saúde, o descaso se acentuou resultando na expansão 

das epidemias e o crescimento de casos fatais.  

Com a implementação da nova ordem constitucional em 1988, os direitos sociais 

são garantidos como fundamentais e aplicabilidade direta, com máxima eficácia e efetividade, 

resguardados por cláusula pétrea. Então, o direito à saúde sofre profundas mudanças com a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), prevendo uma nova atenção à saúde, 

compreendendo-a como um sistema universal e igualitário com vistas a promoção, proteção e 

recuperação do indivíduo.  

O direito à saúde, na sua dimensão defensiva, resguarda à saúde individual e 

pública contra intervenções indevidas de todos os sujeitos. No seu aspecto prestacional, 

estabelece obrigações de proteção da saúde pessoal e pública, de cunho organizatório e 

procedimental e assenta pretensões diversas ao seu fornecimento material. 

As garantias fundamentais inseridas na Carta Magna aparecem em diversos 

títulos e capítulos, seja para os direitos de defesa ou para os direitos à prestações, ou melhor, 

direito à saúde possui aplicabilidade conforme os demais direitos e garantias fundamentais, 

direta e vinculante. O direito à saúde alcança a proteção do indivíduo pela garantia de condições 

de vida, de meio ambiente e de trabalho que não comprometam esse bem essencial e a existência 

de estruturas públicas voltadas a prestação de cuidados adequados à manutenção e à 

recuperação do estado de bem-estar pessoal.  

Os problemas decorrentes da não implementação do direito à saúde como 

previsto constitucionalmente e a insatisfação dos usuários desse sistema surgiram em 

decorrência da estrutura social e econômica do País, de ordem capitalista, habituado ao 

clientelismo, assegurou à saúde para todos financiada pelo poder público. A herança de deficit 

público deixado pelo regime militar e a difusão de ideais neoliberais ao contexto de ratificação 
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dos direitos vêm resultando na dificuldade de propostas para o financiamento mínimo com vista 

a garantir os direitos em saúde regulamentados. 

Ademais, o reconhecimento do direito à saúde em conceitos amplos e genéricos 

de direitos sociais na Constituição criou um ambiente institucional favorável para que o Poder 

Judiciário passasse a ser visualizado como um importante mecanismo na implementação e 

fomento de políticas públicas.  

É insustentável um sistema que assegura a todos uma infinita gama de 

tratamentos para as mais diversas moléstias. O alcance do direito à saúde tem assegurado, por 

um mínimo existencial, uma vida digna. No entanto, a busca pela conceituação deste mínimo é 

complexa. É imprescindível que o legislativo, com a participação da população, delineie o 

objeto e limites subjetivos e objetivos mínimos da prestação do direito à saúde para que o Estado 

promova as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, evitando distorções judiciárias.  

É legítimo o ato de provocar o Poder Judiciário para assegurar o direito ao acesso a 

medicamentos que não são disponibilizados aos usuários dos serviços de saúde. A reserva do 

possível não pode ser invocada como um obstáculo para a concretização de direitos e sua não 

aplicação não significa descumprimento orçamentário.  

Os paradigmas acima aludidos não foram modificados desde a promulgação da 

Carta Cidadão. É fato que a saúde tem enfrentado sérios problemas para sua concretização, não 

devido à escassez dos recursos propriamente, mas também pela destinação insuficiente. No 

entanto, a expansão e qualificação do SUS depende de recursos e, para proteger o direito à 

saúde, são necessários recursos e planejamento orçamentário com vistas a alcançar uma 

concretização eficiente.  

Promovendo uma análise econômica do direito à saúde a maximização encontra 

limites dentro da própria lei que estabelece o seu financiamento, já que este é imensuravelmente 

inferior para as diretrizes estabelecidas pela Lei 8.080/1990. A preferência da prestação de 

saúde capaz de, pelo menor custo, atender de forma eficaz o maior número possível de 

indivíduos pelo financiamento atual encontra-se inviável. 

A AED aplicada conforme formulada pelos seus teóricos seria inconstitucional 

no Brasil, mas pode ser usada como mecanismo para melhor alocação dos recursos, tendo em 

vista que possui muitas escolas e vertentes não se resume apenas a custo/benefício. Certamente 

a visão interdisciplinar contribui na temática de direito à saúde porque engloba, entre outras, 

medicina, direito e questões orçamentárias.  

Analisar como determinada  norma se comporta  econômicamente não pode ser 

o principal e único objetivo do poder legislativo, porém deve ser uma das suas preocupações, 
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que não costuma análisar os impactos economicos no mundo real.  Não se tem como negar que 

os recursos são escassos, contudo, não entrevemos a busca de soluções para a maximização 

destes recursos. A falta ou escassez deles são utilizados como argumentos para sua restrição.  

O mecanismo da maximização racional, para alcançar os maiores benefícios aos 

menores custos, muito tem a contribuir na alocação dos recursos públicos que não podem ser 

desperdiçados em razão de uma gestão insatisfatória. A eficiência não pode ser encarada com 

desconfiança pelos operadores do Direito, devendo ser perseguida conforme previsão 

constitucional.  

A teoria de eficiência proposta por Pareto e Kaldor-Hicks, não possui 

aplicabilidade no sistema constitucional pátrio. A eficiência está relacionada diretamente com 

a ideia de justiça porque não é concebível um sistema ineficiente que seja injusto. A ideia do 

homem racional não tem grande aplicabilidade, considerando que a temática é questionável, 

tendo em vista que nem todas as pessoas estão na busca de maximizar seus interesses, sejam 

por questões psicológicas, sociais ou econômicas, entre outras.  

A saúde é influenciada por diversos outros direitos de forma direta e indireta, 

como a educação, habitação, alimentação, empregos e políticas públicas com objetivo de 

diminuir as desigualdades nestas áreas. Sob esta ótica, as matérias aqui discutidas passam a ter 

certa familiaridade, já que a análise econômica do direito tem como um dos objetivos resolver 

situações de carência de recursos. Consequentemente, as desigualdades sociais poderão ser 

reduzidas.  

Para efetivação do direito à saúde, por meio do SUS, se faz necessária uma série 

de medidas por parte do Estado. Financiá-lo de modo suficiente, gerenciá-lo, buscando a 

qualidade e eficácia da atenção à saúde, realizar reformas da máquina administrativa e 

assistencial sem as quais o SUS não passará da letra fria da lei.  

O direito à saúde é um direito objetivo do Estado, que deve ser introduzido por 

meio de políticas públicas, garantindo a todos o acesso universal e igualitário ao serviço básico 

preceituado em nossa Constituição. É certo que os recursos atuais destinados ao setor não 

cobrem universalmente e igualitariamente a toda população brasileira com um mínimo. A 

regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que já tem previsão constitucional, 

apresenta-se como uma alternativa a insuficiência dos recolhimentos destinados à saúde.  

O referido imposto baseia-se no princípio da capacidade contributiva dentro dos 

parâmetros da justiça fiscal e da distribuição da riqueza. Não se pretende sobrecarregar o 

contribuinte de poder aquisitivo médio com uma carga tributária alta, para tanto é necessário 
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definir o que estaria conceituado como grandes fortunas, já que a ideia de riqueza pode variar 

de acordo com o contexto social. 

O SUS, apesar do reconhecidamente avançado, ainda não consegue ser 

consideravelmente eficiente para o fim que se propõe. A realidade atual vivenciada 

transformou-o em um verdadeiro balcão de farmácia. 

A proposta de conseguir mais financiamentos à saúde não significa que sempre 

estará aumentando a carga tributária, é necessário primeiramente minimizar o déficit histórico 

da saúde, conciliando a melhor o financiamento e os gastos. O SUS é uma política de inclusão 

social desacreditada e desvalorizada no que diz respeito a sua eficiência, resultando na 

concepção de que é um sistema de saúde aplicado àqueles que não podem pagar.  A população, 

por sua vez, se acomoda diante desse quadro e não empreende ações efetivas para pressionar o 

poder público por melhorias. Diante disso, a população que poderia/deveria fazer uso de seus 

direitos fundamentais, se utiliza de mecanismos para viabilizar condição para a adesão de 

planos de saúde privados. 

Outro aspecto, ainda referente a crise do sistema de saúde pública, diz respeito 

ao fato da União ter descentralizado a gestão entre os entes federados, sem ter criado 

mecanismos para a sólida sobrevivência dos estados, municípios e Distrito Federal, onerando 

exacerbadamente. Reafirmando esta política, regulamentou a Emenda nº 86/2015, com previsão 

de impactos negativos dada a diminuição do percentual mínimo financiado pela União.  

Constatou-se neste trabalho, que mais de 50% das ações pleiteadas judicialmente 

reivindicando algum tipo de medicamento e/ou produtos constam da lista do REMUME. 

Encontrou-se nos mecanismos da análise econômica do direito um ponto de 

convergência com o SUS, que lidam com o mesmo objeto quando referenciam a escassez de 

recursos e pode ser uma vertente a ser explorada em favor da concretização do direito à saúde.  

O presente estudo defendeu que as questões jurídicas não podem sem reduzidas 

unicamente a problemas econômicos como propõe a análise econômica do direito e tampouco 

ser aplicada como visão única, devendo o estudo entre Direito e Economia avançar com 

objetivo de assegurar os princípios constitucionais com desenvolvimento eficiente nos 

parâmetros previstos no art. 37 da CF/88. 

Por último, por todo exposto, conclui-se pela viabilidade da utilização dos 

mecanismos da análise econômica do direito à saúde como ferramenta econômica e não como 

teoria a ser adotada para os direitos fundamentais sociais. Particularmente, no caso da saúde, 

na questão orçamentária observou-se que a AED cultivando a interdisciplinaridade entre as 

matérias Direito e Economia pode conduzir a uma visão diferente sobre os problemas 
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apresentados pelo SUS, a fim de aumentar a concretização do direito à saúde nos ditames da 

Carta Magna. 
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