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RESUMO 

 

A saúde pública brasileira sempre foi tema de discussão, seja do ponto de vista institucional, 

como agente regulador, seja do lado do usuário, que sempre irá demandar uma necessidade 

maior que a possível oferta do Sistema. Com o advento da Constituição o Sistema Único de 

Saúde – SUS consolidou-se como política pública de caráter gratuito e universal. Através dos 

dispositivos legais criados a partir de 1988 o direito a saúde ganhou forma e um arcabouço 

jurídico, prestigiando o cidadão. Entretanto, ainda persistem grandes dificuldades para atingir 

o volume de recursos necessários que façam face à melhoria dos serviços ofertados pelos 

Entes Federativos. A judicialização pela falta de cumprimento da obrigação legal do Estado 

impõe um dever que para muitos, e, a depender do caso concreto, apresenta-se de forma 

excessiva. Um ponto bastante controverso gira em torno do financiamento público para a 

saúde. Esperava-se que com a edição da regulamentação da Emenda Constitucional 29, 

através da Lei Complementar n.º 141/2012, fosse assegurado um incremento no aporte de 

recurso, em especial pela União, mas o que se viu foi a pouca vontade política para modificar 

o quadro posto, reafirmando em especial a repartição das receitas arrecadadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito a Saúde, como política pública, foi instituído com a edição da Constituição 

de 1988, garantindo a todos o acesso ao serviço de saúde de forma universal, integral, 

equânime e de qualidade. Pela importância do tema, o constituinte qualificou-o como direito 

social, sendo elencado no artigo 6º da Carta Magna. 

Para Santos (2010, p.101), “além do status de direito social o legislador preocupou-se 

também em reservar capítulo e seção próprias para tratar do tema Saúde”, assegurando que é 

dever do Estado promover a Saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças, bem como ao acesso universal e igualitário a ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação. Muito embora nesse processo de construção e 

desenvolvimento do SUS, por mais que esteja conformemente previsto na hierarquização dos 

serviços e responsabilidade dos entes, a maior parte de execução das políticas recai para os 

municípios, sendo inclusive sobrecarregados financeiramente por essa manutenção. Nesse 

sentido, Araújo de Oliveira (2012, p.75), assevera que “muitas vezes tarefas muito maiores do 

que os recursos transferidos para sua consecução”. 

O constituinte definiu também a forma de organização do sistema (art. 198, CF), bem 

como as divisões de hierarquia entre os entes federativos, com o fito de promover, proteger e 

recuperar a saúde dos brasileiros. 

Vê-se que o legislador buscou ao instituir a referida garantia legal esclarecer que a 

concepção do SUS está construída na formulação de um modelo de saúde voltado para as 

necessidades da população, buscando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-

estar social, especialmente no que refere à saúde coletiva, consolidando-o e consagrando 

como um direito do cidadão. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, várias leis infraconstitucionais foram 

construídas para alicerçar o Sistema Único de Saúde, tratando de sua organização, 

operacionalização, definição de competências, da política de recursos humanos e financeiros
2
, 

além da garantia da participação popular na discussão das diretrizes dos SUS, bem como 

transferências intergovernamentais
3
, criando um arcabouço jurídico para o SUS, edificando 

                                                
2 Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

3 Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde e dá outras providências. 
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uma garantia jamais vista no país, possibilitando o acesso de uma grande parcela da 

população brasileira a proteção do Estado. 

Para fazer face a esse robusto sistema, a própria constituição estabeleceu que a saúde é 

parte da Seguridade Social, estabelecendo fontes fiscais de financiamento, instituindo 

inclusive percentuais mínimos de aplicação da receita arrecadada para os entes federativos, o 

que fora inicialmente instituído pela emenda constitucional n.º 29, e, ratificado ou 

regulamentado pela Lei Complementar n.º 141/2012, muito embora não atendendo nem a 

ideia do projeto inicial, bem como o anseio de todos por uma elevação dos recursos aplicados 

pela União. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, comentar sobre o direito do cidadão à saúde, 

como direito social assegurado pela constituição, perpassando pelas normas e nuances do 

financiamento público atual para garantir o acesso da população ao serviço de saúde. 

 

2 DIREITO À SAÚDE 

 

2.1 Direito à saúde, arcabouço legal 

 

O Constituinte consagrou a saúde como “direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas públicas 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.” 
4
 

A Carta Magna, preocupada em garantir a todos uma existência digna, conforme os 

ditames da justiça social tratou de incluir a saúde como um dos direitos previsto na Ordem 

Social, impondo ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem 

garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Vale ressaltar que o texto constitucional, ao atribuir tal 

responsabilidade genericamente ao Estado, buscou assim abranger as pessoas jurídicas de 

direito público dos três níveis em que a Federação está organizada. 

O constituinte tratou de prestigiar o direito à saúde seguindo a ordem jurídica 

contemporânea, a qual institui a saúde como direito social, direito de segunda geração.  

Esse novo conceito, segundo Lenir Santos (2012, p.148) passa a considerar novos 

condicionantes antes não avaliados, a exemplo de: alimentação, moradia, saneamento, meio 

                                                
4 Art196, da Constituição Federal. 
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ambiente, renda, trabalho, educação, transporte, etc. O objetivo é tentar definir o perfil da 

população para com isso se tenha a política mais adequada para ser ofertada, buscando 

assegurar o direito à saúde, mas enxergando também as condições que cercam o indivíduo 

e/ou coletividade. 

No entendimento de Nathália Masson, (2015. p, 194): 

(...) “Os direitos de segunda geração - normalmente traduzidos enquanto 
direitos econômicos, sociais e culturais - acentuam o princípio da igualdade 

entre os homens (igualdade material). São, usualmente, denominados 

"direitos do bem-estar", (...) Para tanto, exigem do Estado uma atuação 
positiva, um fazer (daí a identificação desses direitos enquanto liberdade 

positivas), o que significa que sua realização depende da implementação de 

políticas públicas estatais, do cumprimento de certas prestações sociais por 

parte do Estado, tais como: saúde, educação, trabalho, habitação, previdência 
e assistência social. (...) Ao invés do cuidar individual, passou-se a cuidar de 

forma coletiva, principalmente tentando evitar o risco social, com possíveis 

epidemias, doenças contagiosas, transmissíveis, além de buscar com isso 
otimizar os recursos escassos, adotando medidas mais eficazes de combate 

maciço”. 

É necessário observar também que como o conceito de saúde é trabalhado com outros 

condicionantes, a exemplo do fator econômico, o Estado como agente fomentador e 

garantidor deve realizar um trabalho mais detalhado em regiões mais abastadas, mais 

carentes, e, em relação a esse fator cabe uma crítica em relação à forma do financiamento, ou 

a sua falta. Fica claro não existir critério objetivo e qualitativo por parte dos órgãos criadores 

das políticas nacionais, em especial o Ministério da Saúde, em tratar (fomentar) 

desigualmente os desiguais, os mais necessitados, os mais carentes, o que há é um critério 

único que trata os desiguais de forma igualitária, ao entender que a mesma política de saúde 

será bem recebida e funcionará perfeitamente num município da região sudeste, bem como do 

sertão nordestino, ou região abastada no norte do país. Fato que pode desencadear ineficácia 

de ações e serviços de saúde, bem como do uso de recursos públicos.  

O art. 196 da Constituição Federal remete uma grande responsabilidade para o Estado, 

exigindo a criação de políticas e programas, contínuos, que visem propiciar ao individuo e a 

coletividade condições para satisfação da saúde física, mental, psicológica, moral e social. 

O art. 198 da Constituição Federal fora de fundamental importância para delinear as 

diretrizes quanto a custeio e responsabilidades solidárias, assim definidas: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade.(...) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
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derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 

158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000) (...) 
I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;  (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)  (...) 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000). 
 

O custeio do SUS, delineado também na Carta Magna, restou configurado que será 

realizado de forma associada, solidária do orçamento de todos os entes federaditos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), das contribuições sociais, bem como, do dinheiro de 

outros, a exemplo: doações. 

Outro detalhe importante que merece destaque é a determinação do percentual mínimo 

estabelecido para os entes. Através da emenda constitucional n.º 86/2015, a qual alterou a 

vinculação dos recursos da União, firmando um avanço progressivo da vinculação da receita 

corrente líquida até o limite de 15%, o problema é como o governo federal está computando 

as receitas incidentes desse cálculo, a exemplo das inclusões das emendas parlamentares e 

royalties. A análise de perdas e ganhos deve ser avaliada nos próximos balanços. 

O art. 199 da Constituição Federal e seus parágrafos disciplinam a atuação 

complementar da iniciativa privada em relação à assistência prestada pelo sistema único de 

saúde. Devendo ser respeitadas as diretrizes e princípios perseguidos e estabelecidas pelo 

Poder Público. Vale ressaltar que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (§2º), além de não de ser admitida, via 

de regra, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei (§3º). A esse respeito, no ano de 2014, a 

Presidência da República, por iniciativa de Medida Provisória, MP 656, com o objetivo de 

permitir a participação direta ou indireta, inclusive de controle, de empresas ou de capital 

estrangeiro na assistência à saúde, modificando o entendimento até então mantido na Lei n.º 

8080/90. Essa Medida Provisória fora convertida em Lei (Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.097-2015?OpenDocument
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2015). A grande dúvida ou receio da comunidade que milita em favor da saúde pública é a 

possível mercantilização do serviço de saúde, sendo motivado principalmente pelo 

sucateamento e/ou ineficiência dos serviços essenciais da saúde pública, obrigando o usuário 

do SUS a buscar serviços de melhor qualidade, ainda que básicos, em estruturas estritamente 

particulares. Outra perspectiva a ser visualizada é a fuga dos profissionais de saúde, 

motivados pela busca por melhores condições de labor, assim como salários mais 

convidativos em relação a sua atividade na iniciativa pública. 

O legislador também instituiu o artigo 200 da Carta Magna outas definições e 

atribuições à atividade de saúde pelo Estado, são elas: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação;  

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 
 

Outro marco garantidor do direito a saúde fora a regulamentação da lei 8.080/90, o 

qual fora formatado através do decreto n.º 7.508/2011
5
.  O ato administrativo surge para o 

mundo jurídico com o papel de regular e reafirmar a estrutura organizativa do SUS nos seus 

detalhes. 

Visa também dar transparência da sua estrutura organizativa com o fito de afirmar as 

responsabilidades dos entes federativos, dando conhecimento a todos, quais são as ações e os 

serviços de saúde ofertados nas regiões de saúde. 

É importante destacar que muito embora a carga atribuída ao sistema SUS vise à busca 

pelo bem estar do indivíduo e/ou população, bem como minimizar os riscos do acometimento 

de doenças, é uma carga não exclusiva da saúde e sim do Estado. O Estado como instituição 

mantenedora de serviços e cuidados do cidadão, deve instituir programas e ações próprias 

                                                
5 Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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com o objetivo de atender o maior número de pessoas, com as mais diversas especificidades, 

dificuldade e necessidades. 

Ao longo dos anos a organização administrativa da saúde avançou. Em alguns casos 

após a participação decisiva da comunidade, através das propostas retiradas de conferências 

de saúde ou movimentos populares, a exemplo do marco interfederativo normativos do SUS. 

O governo federal ao instituir tal mecanismo busca instrumentalizar a administração pública 

em redes operacionais e interligadas, procurando delimitar as responsabilidades dos entes, 

melhorar o acesso da população e principalmente a informação gerada pelos sistemas. A 

grande pergunta que se faz é: estamos preparados para essa estrutura? Será que o pequeno 

município do menor estado do Brasil, que tem uma renda per capta absurdamente baixa, que 

às vezes nem internet tem, vai poder acompanhar essa realidade e mudança tecnológica que é 

imposta para todos? Será que realmente poderá ser assegurado ao cidadão daquela pequena 

cidade que mal tem um posto de saúde, toda a assistência definida, delineada pela atual 

política de saúde? As definições e decisões não podem tomar como base o clima e as 

condições dos municípios que já possuem certa rede estruturada, mas sim buscar soluções 

distintas para situações distintas. 

 

2.2 A dignidade da pessoa humana 

Com status de princípio fundamental, instituído na Constituição Federal de 1988, a 

dignidade da pessoa representa grande expoente nas discussões que norteiam a busca pelas 

garantias e direitos fundamentais da população. O constituinte busca a instituição do Estado 

Democrático, assegurando o exercício dos direitos sociais, individuais e coletivos, assim 

como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, O texto constitucional 

assim aduz: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 

O texto constitucional trouxe para o arcabouço jurídico o entendimento já sedimentado 

desde a declaração dos direitos humanos, nos idos de 1948, quando da proclamação da 

declaração dos direitos dos homens. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Organização das 

Nações Unidas de 1948, traz em seu artigo 1º o seguinte: “Todos os homens nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos”, concluímos que, segundo esse documento, os titulares dos 
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direitos fundamentais são “todos os homens”. 

Muito embora não seja um tema novo, contemporâneo, a ênfase dada é algo a se 

admirar, e evidenciar, não obstante o conceito de pessoa no sentido subjetivo, com direitos 

subjetivos ou fundamentais. 

A teoria kantiana elucida e traz para o mundo jurídico o conceito de dignidade da 

pessoa humana, sob o prisma humano. 

Assim, segundo ele: 

Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e 

está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os demais. A humanidade ela 
mesma é uma dignidade, pois um ser humano não pode ser usado meramente 

como um meio por qualquer ser humano (quer por outro quer, inclusive, por 

si mesmo), mas deve sempre ser usado ao mesmo tempo como um fim. É 

precisamente nisso que a sua dignidade (personalidade) consiste, pelo que 
ele se eleva acima de todos os outros seres do mundo que não são seres 

humanos e, no entanto, podem ser usados e, assim, sobre todas as coisas. 

Mas exatamente porque ele não pode ceder a si mesmo por preço algum (o 
que entraria em conflito com seu dever de auto-estima), tão pouco pode agir 

em oposição à igualmente necessária auto-estima dos outros, como seres 

humanos, isto é, ele se encontra na obrigação de reconhecer, de um modo 

prático, a dignidade da humanidade em todo outro ser humano. (Kant, 2009 
p. 306apudDalsotto, 2013 p. 136). 
 

Para Vicente Paulo (2014, p.94) a dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma organização 

centrada no ser humano, e não em qualquer outro referencial. A razão de ser do Estado 

brasileiro não se funda na propriedade, em classes, em corporações, em organizações 

religiosas, tampouco no próprio Estado (como ocorre nos regimes totalitários), mas sim na 

pessoa humana. 

É necessário frisar que a dignidade da pessoa humana apresenta-se como um direito de 

proteção individual, frente ao Estado, bem como a sociedade como um todo, constituindo 

desta forma um dever de tratamento igualitário dos próprios semelhantes. 

Vicente Paulo (2014, p.95) citando José Afonso da Silva, assevera: “alguns dos 

objetivos assinalados “valem como base das prestações positivas que venham a concretizar a 

democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa 

humana“. 

Para o Ministro Gilmar Mendes a dignidade da pessoa humana deve ser compreendida 

e interligada como valores sociais do trabalho, em sociedade justa e solidária, na erradicação 

da pobreza e marginalização, sem esquecer-se da redução de desigualdades sociais.  



 

11 

 

Gilmar Mendes ainda sobre o tema dignidade da pessoa humana assevera: 

“Não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de 
discernir a nota de fundamentalidade em um direito, e embora haja direitos 

formalmente incluídos na classe dos direitos fundamentais que não 

apresentam ligação direta e imediata com o princípio da dignidade humana, 
é esse princípio que inspira os típicos direitos fundamentais, atendendo à 

exigência do respeito à vida, à liberdade, à integridade física e íntima de 

cada ser humano, ao postulado da igualdade em dignidade de todos os 

homens e à segurança. É o princípio da dignidade humana que demanda 
fórmulas de limitação do poder, prevenindo o arbítrio e a injustiça. Nessa 

medida, há de se convir em que “os direitos fundamentais, ao menos de 

forma geral, podem ser considerados concretizações das exigências do 
princípio da dignidade da pessoa humana” (Mendes, Gilmar Ferreira, 2014, 

pg45) 
 

Para Alexandre de Moraes a dignidade da pessoa humana “concede uma unidade aos 

direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas” (MORAES, 

2014, p. 18). Nesse sentido Moraes destaca: 

“A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 

própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 

deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade”. 
 

2.3 Direito a saúde, judicialização como instrumento de eficácia. 

 

Outra situação que vem merecendo destaque no meio jurídico, nas instâncias 

deliberativas do SUS, bem como nos poderes executivos, é a chamada judicialização na 

saúde. 

O entendimento majoritário e jurisprudencial, inclusive já consolidado nos tribunais 

superiores é da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo 

que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso ao direito à saúde. O Supremo Tribunal de Justiça 

vem assim decidindo: 

Brasil, Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Agravo em Recurso Especial 

nº 350.065 - CE (2013/0172255-0). Agravante: Estado do Ceará, Agravado: 

José Ronaldo Santos. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade 
solidária dos entes federativos pelo funcionamento do sistema único de 

saúde. Negado provimento. Primeira Turma. Relator: KUKINA, Sérgio. 

Brasília, DF, 18 novembro de 2014. Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=A
TC&sequencial=41764866&num_registro=201301722550&data=20141124
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&tipo=5&formato=PDF. Acessado em 23 de outubro de 2015. 

 

O Judiciário em prol da efetivação da assistência a saúde, nas diversas áreas e 

demandas dos usuários do SUS, intervém de forma direta na decisão do cuidar. Nos últimos 

tempos vem ocorrendo um grande número de processos demandados no judiciário na busca da 

proteção do direito a saúde, sob a alegação da falta da assistência do Estado ou premência de 

um mal maior. 

Esse movimento vem sofrendo inúmeras criticas, em especial do poder executivo, em 

virtude do efeito que causa no controle das contas públicas, haja vista que o judiciário na 

busca pela garantia do direito a saúde do cidadão, não mede esforços em compelir o ente 

federativo a cumprir determinação judicial, independente de reserva orçamentária, financeira, 

programação, pactuação realizada, enfim, para o judiciário o direito a saúde é superior a 

qualquer que seja os instrumentos e normas administrativas, consagrando sempre, e, trazendo 

como pano de fundo o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O judiciário na linha da teoria do mínimo existencial vem mitigando princípios 

inerentes à administração pública, a exemplo da questão orçamentária ou a alegação da teoria 

da reserva do possível. A este respeito Nathália Masson (2015, p.195), demonstra o seu 

pensar:  

“Ressalte-se, ainda sobre esta dimensão da teoria da "reserva do possível", a 

impossibilidade de a cláusula da reserva do possível servir de fundamento, 

ao Poder Público, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas 
públicas definidas na própria Constituição. Nesse sentido, ressalvada a 

ocorrência de motivo justo e objetivamente verificável, a reserva do possível 

não pode ser alegada pelo Estado no intuito de exonerar-se do cumprimento 
de suas obrigações firmadas no texto constitucional, especialmente quando 

"dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade”. 
 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes (2015), em 

entendimento legalista, e, em consonância com o pensar daquela corte, descreve:  

“Nesse sentido, não são poucos os que se insurgem contra a própria ideia da 
reserva do possível como limite fático à concretização dos direitos sociais. 

Isso porque, apesar da realidade da escassez de recursos para o 

financiamento de políticas públicas de redução de desigualdades, seria 
possível estabelecer prioridades entre as diversas metas a atingir, 

racionalizando a sua utilização, a partir da ideia de que determinados gastos, 

de menor premência social” 

 

O Supremo Tribunal Federal inclusive em análise de agravo: A G .Reg. no recurso 

extraordinário com agravo 745.745 Minas Gerais, julgou da seguinte forma: 
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Brasil, Superior Tribunal Federal, Ag .Reg. No Recurso Extraordinário com 

agravo 745.745 Minas Gerais Recurso Extraordinário com agravo (LEI Nº 

12.322/2010) . Segunda Turma. Relator: MELLO, Sendo assim, e tendo 

em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente 

recurso de agravo, mantendo, em consequência, a decisão ora 

agravada.Celso de Melo. Brasília, DF, 2 dez de 2014. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=75169
23. Acessado em 26 de setembro de 2015. 
 

Resta claro que para o judiciário o Estado à segurança do direito individual e coletivo, 

delineado nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais devem ser mantidos, no 

entanto é inegável o excesso que vem sendo adotado para atingir esses objetivos, visto que 

pode vir até a deturpar o verdadeiro direito, ou até mesmo banalizar o preceito legal. 

Outra questão controversa e bastante debatida entre os membros do poder executivo é 

a falta de critério adotada para imputar a demanda judicial, ou seja, qual ente federativo 

deverá ser responsabilizado para fazer face ao direito à saúde pleiteado. Em muitos casos, o 

Município por estar mais próximo ao cidadão, a ele é imposta a obrigação, sob a lógica da 

solidariedade dos entes federativos, assegurada no art.196, da Carta Constitucional, 

sedimentado inclusive nos órgãos judiciários superiores. Ocorre que os próprios dispositivos 

que regulam a Saúde e o SUS, a exemplo dos art. 198 da Carta Magna, trazem também 

critérios de regionalização e hierarquização dos serviços, restando claro que o serviço requer 

organização, justamente para não ocorrer conflito de competências e/ou responsabilidades. 

Outro exemplo claro de regulamentação hierárquica e regionalizada são as portarias do 

Ministério da saúde: de n.º 1.554
6
, de 30 de julho de 2013 e a de n.º 1.555

7
, de 30 de julho de 

2013, as quais delimitam o quanto cada ente federativo irá se responsabilizar em relação a 

assistência farmacêutica aos usuários do sistema. No entanto, esse regramento não vem sendo 

entendido, por parte do judiciário, sob a alegação sempre do princípio da solidariedade entre 

os entes, conforme visto em algumas decisões locais ou do colegiado, em sede de recurso: 

Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Serviços - Saúde - 
Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos. 

Agravo de Instrumento n.201400818757. Agravo de Instrumento – 

Fornecimento de medicamento e/ou cirurgia e equipamentos – Negativa de 

seguimento – Decisão singular do Relator – Agravo Regimental interposto 
pelo Município Agravo conhecido e improvido – Decisão unânime. 

Agravante: Município de Estância. Agravado: Nilson Lima Ferro. Relator: 

Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima. Aracaju, 15 de agosto de 2014. 
Disponível em: 

                                                
6 Portaria n.º 1.554, de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
7 Portaria n.º 1.554, de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7516923
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7516923
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http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2

01400818757&tmp.numacordao=201413643. Acessado em 23 de outubro de 

2015. 

 
Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Ação Obrigação de Fazer 

com antecipação dos efeitos da tutela em face do Estado de Sergipe e 
Município de Estância, a fornecer os medicamentos apontados na inicial. 

Procedimento ordinário n.201450001099. Requerido: Município de Estância. 

Requerente: Ministério Publico de Estancia. Juiz de Direito: Tatiany 

Nascimento Chagas de Albuquerque. Estância, julgo parcialmente 
procedente o pedido para condenar o Município de Estância.10 de setembro 

de 2014. Disponível em 

http://www.tjse.jus.br/pgrau/consultas/exibirIntegra.wsp?tmp.numProcesso=
201450001099&tmp.dtMovimento=20140919&tmp.seqMovimento=1&tmp.

codMovimento=371&tmp.tipoIntegra=2. Acessado em 23 de outubro de 

2015. 

 
Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Ação Obrigação de Fazer 

com antecipação dos efeitos da tutela em face do Estado de Sergipe e 
Município de Estância, a fornecer os medicamentos apontados na inicial. 

Procedimento ordinário n.201550000109. Requerido: Município de Estância 

e Estado de Sergipe. Requerente: Antônio Davi Fontes do Nascimento. Juiz 
de Direito: Daniel de Lima Vasconcelos. Estância, 23 de setembro de 2015. 

Disponível em 

http://www.tjse.jus.br/pgrau/consultas/exibirIntegra.wsp?tmp.numProcesso=

201550000109&tmp.dtMovimento=20150923&tmp.seqMovimento=1&tmp.
codMovimento=371&tmp.tipoIntegra=2. Acessado em 23 de outubro de 

2015. 

 
Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Serviços - Saúde - 

Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos. 

apelação cível n.º 201400712484 - recurso improvido - manutenção da 
sentença – decisão unânime. Apelante: Município de Estância. Apelado: 

Marcelo Modesto Silva. Relator: Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto. 

Aracaju, 02 de julho de 2014. Disponível em 
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2

01400712484&tmp.numacordao=20149374. Acessado em 23 de outubro de 

2015. 

 

Outro aspecto suscitado, muito embora pouco debatido ou mitigado, em relação à 

obtenção do direito como pano de fundo, é a busca da judicialização para fugir dos critérios 

ou parâmetros de acesso ao sistema de saúde, sem ter que passar pela fila, ou seja, sem 

concorrer em pé de igualdade com os demais cidadãos. 

É inegável o direito do cidadão como detentor de direito fundamental a saúde, no 

entanto a busca pelo judiciário para garantia desse direito ao cidadão demonstra vários 

aspectos, dentre eles: Em primeiro lugar o descumprimento do dever Constitucional do 

Estado em efetivamente proporcionar o bem estar do cidadão, através do cuidar; e em 

segundo, mas tão importante quanto o anterior, a eventual expertise do cidadão, utilizando o 

http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=201400818757&tmp.numacordao=201413643
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=201400818757&tmp.numacordao=201413643
http://www.tjse.jus.br/pgrau/consultas/exibirIntegra.wsp?tmp.numProcesso=201450001099&tmp.dtMovimento=20140919&tmp.seqMovimento=1&tmp.codMovimento=371&tmp.tipoIntegra=2
http://www.tjse.jus.br/pgrau/consultas/exibirIntegra.wsp?tmp.numProcesso=201450001099&tmp.dtMovimento=20140919&tmp.seqMovimento=1&tmp.codMovimento=371&tmp.tipoIntegra=2
http://www.tjse.jus.br/pgrau/consultas/exibirIntegra.wsp?tmp.numProcesso=201450001099&tmp.dtMovimento=20140919&tmp.seqMovimento=1&tmp.codMovimento=371&tmp.tipoIntegra=2
http://www.tjse.jus.br/tjnet/consultas/internet/respnumprocesso.wsp?tmp.npro=201400712484&tmp.origem=&tmp.token=
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=201400712484&tmp.numacordao=20149374
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=201400712484&tmp.numacordao=20149374
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judiciário para encurtar a jornada de acesso o sistema e garantir o atendimento prioritário. E aí 

resta uma pergunta: o que seria prioritário? 

O próprio texto constitucional garante que a saúde deve ser garantida de forma 

universal e equânime, sem a utilização de qualquer instrumento ou mecanismo de distinção na 

política de saúde, no entanto o que se vê é a propiciação de uma distinção institucional 

realizada no judiciário. É grata, é satisfatória, a conquista do direito para o cidadão que por 

diversas vezes está inclusive entre a vida e a morte, todavia, não se pode deixar de enxergar 

algumas decisões não preocupadas com o gênero, e, sim com a espécie tutelada. Quantos 

cidadãos, em igualdade de situação e necessidade, deixam de ser agraciados pelo direito 

constitucional, por não ter tido acesso à justiça? Não obstante o esforço descomunal das 

defensorias públicas, bem como do Ministério Público em atingir esse objetivo. Quantas filas 

ficaram paradas no sistema, em virtude de cumprimento de decisões judiciais? Enfim é 

preciso ser revisto os critérios estabelecidos, sem desmerecer o trabalho do judiciário, o 

objetivo não é este, mas sim de buscar meios e mecanismo de efetivar o conceito de saúde 

individual e coletiva, sem termos que recorrer ao judiciário para garantir mais esse princípio 

fundamental. 

O Conselho Nacional de Justiça, em pesquisa inédita realizou no ano de 2015 um 

grande trabalho de pesquisa sobre a judicialização no Brasil. Nesse trabalho são demonstradas 

as dificuldades e experiências exitosas que ocorrem no país, no entanto a instituição alerta 

sobre os desafios ainda existentes que merecem a atenção dos governantes: “É necessário 

reconhecer que o direito à saúde não se esgota na norma constitucional e que as políticas 

públicas devem ter continuidade, configurando-se como políticas de Estado, e não de 

governo”. 

 

3 FINANCIAMENTO DO SUS 

 

3.1 Aspectos históricos 

Até o início do século XX, o modelo de saúde adotado no Brasil, era incipiente e 

restrito a uma pequena camada da sociedade civil – aquela formada por cooperativas 

contributivas -. O conceito de cobertura estatal, de forma universal e igualitária não fazia 

parte da pauta de discussão do governo, restringindo a saúde a alguns pequenos segmentos, 

aqueles que contribuíam. Para fazer frente a essa falta de cobertura de massa, surgiram as 
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Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), reguladas pela Lei Eloy Chaves, no ano de 

1923. 

Esse modelo de proteção institucionalizou-se, surgindo assim os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs), que absorveram a maioria das antigas CAPs. O objetivo era 

prover cobertura aos trabalhadores dos mais diversos segmentos.  

Na década de 60 foi implementada a Lei Orgânica da Previdência Social (Lops), a qual 

padronizou o sistema assistencial, ampliando o rol de benefícios, criando vários auxílios: 

natalidade, funeral e reclusão. A assistência social foi estendida a outras categorias 

profissionais, que tinham direito à assistência médica, alimentar, habitacional, complementar 

e reeducativa e de readaptação profissional. No entanto ainda restava uma regra de ouro: o 

direito à cobertura dependia do vínculo empregatício. 

Em 1966, o governo cria o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) por meio 

do Decreto nº 72. O INPS agrega os IAPs e herda seu modelo de seguro social com proteção 

limitada aos trabalhadores do mercado formal, portanto, aos contribuintes. Ao adotar esse 

modelo o Brasil excluiu todos aqueles que não contribuíam para o sistema, negando a 

cobertura médico-hospitalar, assistencial e previdenciária. Restando claro a segmentação no 

cuidado à saúde, de um lado, os que possuíam a assistência médica integral - trabalhadores do 

mercado formal; de outro, um atendimento residual aos pobres e indigentes sob a forma de 

caridade e filantropia. 

Até a Constituição Federal de 1988 prevaleceu no país o conceito de seguro na 

organização da proteção social no Brasil. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o 

padrão e institucionalizou o conceito de seguridade social com a garantia de direitos básicos e 

universais de cidadania, independente de contribuição ou condição social. Todos, sem 

qualquer distinção, exercendo o direito à saúde pública, à assistência social, ao seguro-

desemprego e à cobertura previdenciária, independente de contribuição para o sistema. Para 

muitos o enquadramento dado à saúde na constituição federal, como reconhecimento de 

direito social, foi um grande marco da Constituição de 1988, saldando inclusive uma dívida 

social com parte significativa. 

 

3.2 Regras de financiamento e vinculação dos entes  

A instituição do acesso universal à saúde, enquanto um direito inerente à cidadania foi 

alicerçada no financiamento setorial por meio do Orçamento da Seguridade Social, previsto 

no artigo 194 da Constituição Brasileira. 
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A instituição da Seguridade Social, para um conceito mais amplo de direitos, exige um 

aporte de recursos para suportar os gastos nele considerados. Desta forma a Constituição 

dotou a seguridade social de um orçamento próprio. Estabelecido pelas seguintes fontes 

(BRASIL, 1988): 

Art. 195(...) 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre:  

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 

a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
II - dos trabalhadores; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 

A Carta Magna de 1988 além de garantir fontes de financiamento correspondentes à 

expansão dos benefícios, operacionalizando os objetivos assistenciais, introduziu um novo 

arranjo tributário para os entes federados.  

Após 1988, algumas implementações institucionais ocorreram inclusive com minis 

reformas tributárias, e, a instituição da Contribuição Provisória sobre Movimentações 

Financeiras – CPMF – dita inicialmente que seria vinculada exclusivamente para utilização 

em serviços e ações da saúde, fato infelizmente que não ocorreu. 

A emenda 29
8
, de 13 de setembro de 2000, representou um grande marco para garantia 

dos recursos mínimos para saúde. Ela fixou a vinculação dos recursos orçamentários que 

seriam destinados à saúde pelas esferas de governo, ficando a cargo da casa legislativa a 

regulamentação da matéria de forma a assegurar que os recursos sejam, efetivamente, 

empregados no SUS. 

                                                
8 Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 
da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 

assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2029-2000?OpenDocument


 

18 

 

Na ausência da referida lei complementar, a Carta Política determinou inclusive que 

fossem mantidas as regras transitórias vigentes até 2004
9
, ou seja, prorrogando a discussão 

sobre o financiamento inicialmente estabelecido para ser enfrentado em até cinco anos, após a 

emenda constitucional 29, fato não ocorrido. 

Pela emenda 29 a União deveria destinar para a saúde, no ano 2000, 5% a mais sobre o 

valor de 1999 e, nos anos seguintes, que esse valor fosse corrigido pela variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB), muito embora tenha gerado inúmeras criticas e negativas essa 

metodologia foi mantidas. Os Estados foram obrigados a destinar 12% do seu orçamento; e os 

municípios, 15%. 

Essa sistemática durou até idos de 2012, quando fora aprovada a regulamentação da 

EC 29, através da Lei Complementar n.º 141/2012
10

. O novo mandamento jurídico manteve o 

entendimento em relação aos Estados e Municípios, a cerca do mínimo a ser empregado, e, 

em relação à União, que se esperava a grande e sensível mudança, fora totalmente frustrada, 

restando à seguinte regra: 

“Art. 5
o
 A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido 

de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto 

Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual”. 

(...) 

§ 2
o
  Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput não 

poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o 

outro. 

Recentemente, através da emenda constitucional n.º 86
11

, esse regramento sofreu nova 

mudança, ficando assim estabelecido: 

Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição Federal será 
cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo: 

                                                
9 § 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro 

de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste 
artigo. 
10 Lei Complementar nº 141/2012, de 13 de janeiro de 2012, Regulamenta o § 3o do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios 

de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 

de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências 
11 Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da 

programação orçamentária que especifica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#cfart198%C2%A72i
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I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita corrente líquida 

no primeiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 

Emenda Constitucional; 
II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente 

líquida no segundo exercício financeiro subsequente ao da promulgação 

desta Emenda Constitucional; 

III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita corrente 
líquida no terceiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 

Emenda Constitucional; 

IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente 
líquida no quarto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta 

Emenda Constitucional; 

V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no quinto exercício 

financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional. 
. 

Muito embora pareça uma evolução à primeira vista, esse novo regramento traz em si 

algumas novidades até então não configuradas para o financiamento da Saúde, a exemplo da 

vinculação das emendas parlamentares a ser computadas com gastos com saúde, bem como o 

montante decorrente da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, ou 

seja, a União, a partir desse novo entendimento, traz para o seu computo, como despesas 

relacionadas a ações e serviços de saúde esses dois novos montantes de recursos utilizados, 

fato jamais utilizado, dando uma nova conotação contábil à aplicação de tais despesas. A esse 

respeito alguns órgãos representativos das categorias de saúde aguardam o fechamento do 

exercício 2015, para realizar o confrontamento das informações contidas no balanço do 

governo, de modo a se ter uma ideia concreta a cerca de avanço ou retrocesso em nível do 

financiamento público para o SUS por parte da União. 

Outra situação controversa a cerca do financiamento é o fato da manutenção das 

políticas públicas, em especial as criadas diretamente pelo governo federal, as quais os demais 

entes aderem por imposição legal ou social, neste último caso por atuação direta dos 

conselhos de saúde ou em virtude das Conferências de Saúde
12

, mas que por deficiência 

natural de recursos é notória a ineficácia de tais ações. É preciso que o debate a cerca da 

implantação ou implementação de novas políticas de saúde envolva também a temática 

financiamento/sustentabilidade, de movo a se evitar que novas ações e serviços de saúde já 

nasçam fadadas a ineficácia. 

                                                
12 Nas Conferências, reúnem-se os representantes da sociedade (que são os usuários do SUS), do 
governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de serviços, parlamentares e outros para avaliar a 

situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. 
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Em virtude da grande demanda por novos serviços ou implementação dos serviços já 

existentes o que se vê é o crescimento do déficit dos recursos de saúde para fazer frente ao 

custo efetivo total. 

Em análise aos gastos com saúde do governo federal por bloco de financiamento, 

dispostos pelo Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos – SIOPS, no período 2012 

a 2015 (projeção, levando em conta os gastos computados até o quarto bimestre), percebe-se 

uma discrepância ou erro de lançamento contábil no exercício 2013, haja vista a grande 

diferença em relação aos demais exercícios. É perceptível ainda uma desaceleração de aporte 

financeiro em relação aos blocos: vigilância em saúde, gestão do SUS, bem como 

investimentos e saúde, este último preocupante, tendo em vista que a busca por novas 

tecnologias a serem aplicadas na rede de saúde, proporciona inúmeros resultados: redução das 

filas, maior conforto ao atendimento do cidadão, bem como ao profissional de saúde, 

ampliação da rede de serviços, inserção de novas tecnologias aos atendimentos ofertados, etc. 

Tabela 1 - Gastos com Saúde do Governo Federal por bloco de financiamento. 
 

BLOCOS DE 

FINANCIAMENTO 

EXERCÍCIO 

2012 

EXERCÍCIO 

2013 

EXERCÍCIO 

2014 

PROJEÇÃO 

2015 

Atenção Básica 12.479.947.635,76 14.485.217,37 13.903.582.734,54 15.366.333.377,94 

Atenção Média e Alta 

Complexidade 
33.817.096.658,13 37.556.231,29 39.948.684.410,57 43.801.415.637,47 

Vigilância em Saúde 1.788.314.167,35 4.187.952,60 1.858.144.126,69 1.541.082.995,84 

Assistência 

Farmacêutica 
3.240.674.334,76 8.667.491,15 3.875.299.201,23 4.580.252.507,27 

Gestão dos SUS 248.010.066,04 19.722.382,04 647.568.569,34 437.938.007,84 

Bloco de 

Investimentos 
340.283.762,66 - 1.023.323.435,88 359.814.890,66 

TOTAL DE 
RECURSOS 

51.914.326.624,70 84.619.274,45 61.256.602.478,25 66.086.837.417,00 

Fonte: Siops/Datasus 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável o direito a saúde consagrado na Carta Magna, bem como nas legislações 

infraconstitucionais. Tanto o é que de forma sistemática é reconhecida e prestigiada nas ações 

demandas ao judiciário. 

No entanto é necessário frisar que muito embora o Brasil tenha criado um arcabouço 

técnico-jurídico para alicerçar e abarcar o direito do cidadão a uma condição digna de 

atendimento a saúde, o mesmo não funciona como idealizado, como normatizado. Várias são 

as razões que sujeitam a essa frustração: Baixos ou nenhum investimento para constante 

reformulação da estrutura de saúde no país; a corrupção entranhada na atividade meio da 
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saúde; salários relativamente baixos, fato que afasta o bom profissional da atividade pública; 

falta de fiscalização mais efetiva dos órgãos externo no uso dos recursos aplicados em saúde, 

fato que incide diretamente nas falcatruas recorrentes no serviço público, etc. 

Aliado a esses fatores tem-se também um excesso da judicialização no país. E aqui se 

faz necessário dizer que o instituto da judicialização é válido e justo, o grande problema é 

quando o mesmo se torna excessivo, podendo gerar inclusive desequilíbrio sério nas contas 

públicas, além é claro de ao invés de se tornar exceção, vire regra.  

É importante frisar também que em relação ao financiamento da saúde no país é 

preciso se rever principalmente a repartição das receitas públicas, tendo em vista a 

disparidade encontrada no atual pacto federativo. O governo federal retém hoje cerca de 60% 

de tudo que é arrecadado no País, ficando os estados e Distrito Federal com aproximadamente 

25% e os municípios com 15%. Esse panorama negativo dos Municípios agrava-se mais ainda 

por questões políticas, quando da não instituição e cobrança de seus impostos. 

Por fim, diante de toda essa investigação, pode-se concluir que o direito à saúde está 

perfeitamente consolidado e consagrado no ordenamento pátrio, não obstante as mitigações 

sofridas, as quais vem sendo amparadas pelas instâncias judiciárias. Quanto ao financiamento 

do SUS se faz necessário ainda um amplo debate sobre a vinculação das receitas as 

responsabilidades das esferas de governo, de modo a se evitar distorções, bem como haja uma 

melhor destinação dos recursos públicos para a área de saúde, visto que na atual estrutura os 

recursos demonstram ser insuficientes para atender toda a demanda. 
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RIGHT TO HEALTH AND SUS FINANCING 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian public health has always been a topic of discussion, from an institutional point 

of view, as regulator, and on the user side, that it will always require a need greater than the 

possible supply of the system. With the advent of the Constitution the Health System - SUS 

consolidated as public policy of free and universal character. Through legal devices created 

from 1988 the right to health took shape and a legal framework, honoring the citizen. 

However, there are still great difficulties to achieve the level of resources needed to guarantee 

the improve of the services offered by the Federal States. The judicialization by the lack of 

fulfillment of the State's legal obligation imposes a duty that for many, and, depending on the 

case, demonstrates excessively. A controversial point revolves around the regulation of public 

funding for health. It was expected that with the enactment of the Constitutional Amendment 

29, by Complementary Law No. 141/2012, an increase was secured in the resource supply, 

particularly by the Union, but what we saw was the little political to modify the existing 

situation, reaffirming in particular the allocation of revenues collected.   
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