
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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SAÚDE 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Prezados alunos, o tema “saúde” apesar de normalmente não contar com muitas 

questões em provas objetivas, sempre é cobrado, pois de suma importância na atuação 

ministerial. Nesse sentido, não obstante possua um “peso” menor nas provas objetivas, 

o mesmo não se pode dizer em relação às provas discursivas e orais. A título de exemplo, 

o tema já foi cobrado na 2ª fase do MPBA/2019 e na 3ª fase (oral) do MPMG/2019. Com 

efeito, conforme veremos adiante, o Ministério Público assume papel importante nessa 

seara, em razão do seu perfil constitucional. 

De fato, infelizmente, podemos constatar que o tema está bastante em voga, 

diante da pandemia mundial que estamos vivenciando. Portanto, o STF vem sendo 

instado a se pronunciar acerca desta temática, que será debatida adiante. Assim, devem 

os alunos ficarem atentos, pois há grandes chances de serem questionados sobre o 

assunto nas próximas provas. 

Aspectos históricos e conceituais 
 

O direito sanitário passou a ficar em evidência notadamente no pós II Guerra 

Mundial, ao lado dos demais direitos humanos. No Brasil, o marco para o avanço no 

cuidado com a saúde se deu no movimento sanitarista da década de 1980, que criticava 

o modelo assistencial-privatista da saúde então vigente. Nesse sentido, na VIII 

Conferência Nacional da Saúde (1986), que contou com ampla participação social, e cujo 

relatório final serviu de base para o capítulo da saúde na Constituição de 1988, 

conseguiu-se a superação do antigo modelo, adotando-se um sistema público que 

contempla todas as pessoas, residente ou não no Brasil, em situação regular ou 

irregular. 

De acordo com Organização Mundial da Saúde – OMS, saúde é “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e 



 

 
 

enfermidades.” Nota-se que a ideia de saúde não está restrita à mera cura ou 

tratamento de doenças. Deve-se, portanto, assegurar o “mínimo existencial” para que 

se possa garantir uma vida saudável, que valha a pena a ser vivida, e não apenas um 

“mínimo vital”, responsável apenas pela sobrevivência do indivíduo. 

Conforme preconiza a Lei 8.080:  

“Art. 3º, Lei 8.080.  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. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações 

que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir 

às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 

social.” 

 

O direito à saúde é um bem coletivo, não podendo ficar restrito a um único 

indivíduo. Trata-se de direito difuso, na medida em que o seu objeto é indivisível (não é 

possível o seu fracionamento atribuindo-se uma parcela do direito a cada titular), cujos 

titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis, de modo que todos tem direito 

ao todo, e a cada qual. Em verdade, segundo André de Carvalho Ramos: “o direito à 

saúde possui uma faceta individual e difusa, pois há o direito difuso de todos de viver 

em um ambiente sadio, sem o risco de epidemias ou outro malefícios à saúde”. 

Não se pode olvidar que o direito à saúde é, também, um direito 

fundamental/humano. Assim, todas as características a ele inerente devem ser 

aplicadas, a exemplo da indisponibilidade. De fato, o direito à saúde é corolário do 

direito à vida, bem mais importante do indivíduo, e se fundamenta na dignidade da 

pessoa humana. Nesse sentido, é possível identificar as duas dimensões do direito à 

saúde: subjetiva e objetiva.  



 

 
 

A dimensão subjetiva importa na faculdade de impor uma atuação negativa ou 

positiva aos titulares do Poder Público (garantia do indivíduo frente ao Estado). Já a 

dimensão objetiva consiste na eficácia irradiante de tal direito, sendo considerado 

vetor, norte a ser seguido pelos Poderes Públicos, influenciando todo o ordenamento 

jurídico. Outrossim, impõe-se a existência de uma rede de saúde e de programas 

adequados de saúde para a coletividade. 

O direito à saúde é igualmente classificado como um direito de 2ª (segunda) 

dimensão/geração, prestacional, social. Nesse sentido, por estar vinculado a tutela do 

mínimo existencial (condições materiais mínimas para uma vida saudável) pressupõe 

prestações jurídicas e materiais por parte do Poder Público para a sua efetivação com 

vistas à isonomia material (status positivo ou civitatis para Georg Jellinek). Salienta-se, 

todavia, que Ingo W. Sarlet também atribui ao direito à saúde a posição de direito de 

defesa (status negativo ou libertatis para Georg Jellinek), por ter como objeto a 

proteção da saúde individual e da saúde pública contra ingerências do Estado ou da 

sociedade. No mesmo sentido, Canotilho, para o qual “o direito à saúde não impõe ao 

Estado apenas o dever de atuar para constituir o Serviço Nacional de saúde e realizar as 

prestações de saúde, (...) antes impõe igualmente que se abstenha de atuar de modo a 

prejudicar a saúde dos cidadãos.”  

Nesse sentido, preconizam a Constituição Federal e a Lei 8.080: 

“Art. 5º, CF.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes .” 

 

“Art. 6º, CF. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

 



 

 
 

“Art. 196, CF. 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.” 

 

 

“Art. 2º, Lei 8.080. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SC, realizado em 

2013, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “O “direito à saúde”, 

consagrado na Constituição da República, enquanto “direito fundamental do ser 

humano” (Lei n. 8.080/90, art. 2º), pode incorporar tanto a forma de um direito 

fundamental de liberdade (v.g. direito à integridade física), como a de um direito 

fundamental social (v.g. direito a determinado tratamento medicamentoso).” 

 

Cumpre salientar que, pela dicção do art. 196, CF, além de um direito 

fundamental, é um dever fundamental, ou seja, um direito-dever cuja efetivação foi 

precipuamente entregue ao Poder Público, mas sem deixar de lado a responsabilidade 

individual pela sua saúde (e quando omissa poderá ensejar a intervenção estatal, como 

é o caso das medidas de internação involuntária e compulsória no âmbito da Lei 10.216), 

e pela de terceiro (a ofensa à integridade física e à saúde de outrem pode caracterizar 

crimes e ensejar indenização, além da obrigatoriedade dos pais vacinarem seus filhos 

menores). Segundo Ingo W. Sarlet, trata-se de um dever fundamental conexo ou 

correlato, pois toma forma a partir do direito fundamental ao qual se encontra atrelado, 

ou seja, está vinculado de forma direta ao comando normativo-constitucional que prevê 

o direito à saúde. 



 

 
 

“Art. 2º, Lei 8.080. (...) 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 

e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução 

de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade.” 

 

A partir dessa ideia de dever fundamental, é possível se inferir que toda a 

sociedade se torna, de alguma forma, corresponsável pela efetivação do direito a saúde, 

tanto no plano da saúde de todos como de cada um, além da responsabilidade conjunta 

dos entes estatais (princípio da solidariedade). Dentro dessa mesma ideia, o STF julgou 

parcialmente procedente ADI, para conferir interpretação conforme à Constituição ao 

art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020. Ao fazer isso, a Suprema Corte entendeu que o 

Poder Público pode determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à 

vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei nº 13.979/2020. Portanto, em que pese não 

possa fazer imunização à força, o Estado pode impor aos cidadãos que recusem a 

vacinação as medidas restritivas previstas em lei (multa, impedimento de frequentar 

determinados lugares, fazer matrícula em escola). A tese fixada foi a seguinte: 

“(A) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o 

consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas 

indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas 

atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

decorrentes, e 

(i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, 

(ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e 

contraindicações dos imunizantes, 

(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; 



 

 
 

(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e 

(v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e 

(B) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas 

tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as 

respectivas esferas de competência.” 

STF. Plenário. ADI 6586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/12/2020 

(Info 1003). 

 

No mesmo sentido, no que tange (i)legitimidade da recusa dos pais à vacinação 

compulsória do filho menor, entendeu a Suprema Corte que “é constitucional a 

obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de 

vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) 

tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação 

da União, estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-

científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de 

convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.” 

STF. Plenário. ARE 1267879/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16 e 17/12/2020 

(Repercussão Geral – Tema 1103) (Info 1003). 

Por fim, além de ser um direito de todos, a saúde foi qualificada como prestação 

de relevância pública, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros, pessoa física ou jurídica – inclusive de direito privado – englobando tanto a 

atividade privada prestada em função de convênios e contratos administrativos 

firmados com o SUS (saúde complementar), como a saúde suplementar, uma vez que 

saúde é livre à iniciativa privada. Em outras palavras, os serviços e ações de saúde não 

são exclusivos do Estado e podem ser prestados pela iniciativa privada (serviços de 

utilidade pública ou impróprios), mas serão sempre considerados de relevância pública, 

o que autoriza a intensa regulamentação e fiscalização estatal. Assim, o Estado tem a 

obrigação de prestá-lo, sem prejuízo da possibilidade de prestação paralela pela 

iniciativa privada. Nesse sentido, dispõem a CF/88 e a Lei 8.080: 



 

 
 

“Art. 197, CF. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 

ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

 

“Art. 15, Lei 8.080. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 

atribuições: 

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços 

privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública” 

 

“Art. 199, CF. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 

capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos 

previstos em lei.” 

 

“Art. 21, Lei 8.080. A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada.” 

 

COMPETÊNCIA DOS ENTES POLÍTICOS 

No que tange à competência material, preconiza o art. 23, II, CF, que compete à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde (competência 

comum). Ademais, nos termos do art. 30, VII, compete aos municípios prestar, com a 



 

 
 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 

da população. 

 

“Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência; 

 

Art. 30, CF. Compete aos Municípios: 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;” 

 

 

Por outro lado, em relação à competência legislativa, tem-se que compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre defesa da 

saúde (competência concorrente), sem prejuízo da possibilidade de os municípios 

legislarem sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a 

estadual no que couber (art. 30, I, II). 

 

“Art. 24, CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

 

Art. 30, CF. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;” 

 

Desse modo, de acordo com o STF, os entes da federação, em decorrência da 

competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na 

área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 



 

 
 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as 

regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o 

ônus financeiro (RE 855178). No mesmo sentido o Enunciado nº 60 da II Jornada de 

Direito da Saúde: 

“Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição 

de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” 

 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 2019, a Banca 

considerou correta a seguinte afirmativa: “Os entes da Federação, em decorrência da 

competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na 

área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as 

regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o 

ônus financeiro.” 

 

No mesmo sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/GO, realizado 

em 2013, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “conforme uníssona 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) 

composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o 

reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo 

que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que 

objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros.” 

 

Portanto, considerando que a proteção da saúde é de competência comum, 

entende a Suprema Corte que, além da União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios também podem adotar medidas de combate à pandemia do coronavírus. 

Destarte, o STF, ao apreciar a medida cautelar na ADI 6341, decidiu: 



 

 
 

• confirmar a medida acauteladora concedida monocraticamente pelo Relator 

para “tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência 

concorrente (comum).” Em outras palavras, as providências adotadas pelo Governo 

Federal “não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município 

considerada a competência concorrente (comum) na forma do artigo 23, inciso II, da Lei 

Maior.” 

• dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 

13.979/2020, a fim de explicitar que o Presidente da República pode dispor, mediante 

decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, no entanto, esse decreto 

deverá preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 

198 da Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 6341 MC-Ref/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 15/4/2020 (Info 973). 

 

No mesmo sentido, segundo o STF, não é possível exigir que os Estados-

membros e Municípios se vinculem a autorizações e decisões de órgãos federais para 

tomar atitudes de combate à pandemia do coronavírus. A Lei nº 13.979/2020 previu, 

em seu art. 3º, um rol exemplificativo de oito medidas que podem ser adotadas pelo 

poder público para o combate ao coronavírus. O art. 3º, VI, “b”, e os §§ 6º e 7º, II, da Lei 

nº 13.979/2020 estabeleceram que os Estados e Municípios somente poderiam adotar 

algumas medidas se houvesse autorização da União. O STF, ao apreciar ADI contra a Lei, 

decidiu: 

a) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, “b”, 

e §§ 6º e 7º, II, da Lei nº 13.979/2020, a fim de excluir estados e municípios da 

necessidade de autorização ou de observância ao ente federal; e 

b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que 

as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e 

fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços 

essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre 

respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente 

federativo. 



 

 
 

Assim, os Estados/DF e Municípios podem, mesmo sem autorização da União, 

adotar medidas como isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e 

manejo de cadáver e restrição à locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, 

portos ou aeroportos. 

Vale ressaltar que Estados e Municípios não podem fechar fronteiras, pois 

sairiam de suas competências constitucionais. A adoção de medidas restritivas relativas 

à locomoção e ao transporte, por qualquer dos entes federativos, deve estar embasada 

em recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de 

preservar o transporte de produtos e serviços essenciais, assim definidos nos decretos 

da autoridade federativa competente. 

STF. Plenário. ADI 6343 MC-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 

Alexandre de Moraes, julgado em 6/5/2020 (Info 976). 

 

Outrossim, dentro desses quadros do “federalismo cooperativo” ou 

“federalismo integrativo”, adotado pela Brasil, a defesa da saúde compete a qualquer 

dos entes federados, sem que dependam da autorização de outros níveis 

governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse 

público que têm o dever de preservar. A competência comum de cuidar da saúde 

compreende a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar 

vidas e restabelecer a saúde das pessoas acometidas pelo novo coronavírus, incluindo-

se nelas o manejo da requisição administrativa. Assim, as requisições levadas a efeito 

pelos entes subnacionais não podem ser limitadas ou frustradas pela falta de 

consentimento do Ministério da Saúde, sob pena de indevida invasão de competências 

que são comuns à União e aos entes federados. 

Nessa toada, entendeu o STF que “não se exige autorização do Ministério da 

Saúde para que os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios decretem a 

requisição administrativa prevista no art. 3º, caput, VII e § 7º, III, da Lei nº 13.979/2020, 

no exercício de suas competências constitucionais. STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2020 (Info 989). 

Por fim, arrematando, e ainda no contexto da pandemia do coronavírus e da 



 

 
 

competência comum de todos os entes federados para combatê-la, compete à União 

elaborar, por intermédio do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações. 

Não obstante constitua incumbência do Ministério da Saúde coordenar o referido 

programa, tal atribuição não exclui a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios de também atuarem porque se trata, conforme já explicado, de competência 

comum (art. 23, II, da CF/88). O ideal é que todas as vacinas seguras e eficazes sejam 

incluídas no PNI e que a União coordene nacionalmente o programa, de maneira a 

imunizar uniforme e tempestivamente toda a população. No entanto, o STF entende 

que é possível a atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o 

enfrentamento da COVID, especialmente para suprir lacunas ou omissões do governo 

federal. Portanto, segundo a Suprema Corte: 

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no caso de descumprimento do 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de 

cobertura imunológica intempestiva e insuficiente, poderão dispensar às respectivas 

populações (a) vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa; e (b) 

no caso de não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas 

registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para 

distribuição comercial nos respectivos países, bem como quaisquer outras que vierem a 

ser aprovadas, em caráter emergencial.” STF. Plenário. ADPF 770 MC-Ref/DF e ACO 3451 

MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/2/2021 (Info 1006). 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

Inicialmente, convém destacar que há, no mundo, basicamente 03 (três) 

sistemas de saúde:  

 



 

 
 

 

 

Conforme explicado alhures, 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. Para tanto, a CF/88 criou o “Sistema Único de 

Saúde – SUS”, um sistema solidário, inspirado no sistema de saúde europeu de 

concepção universalista – em especial o inglês -, pautado pela integralidade de 

atendimento e pelo acesso universal e igualitário, razão pela qual qualquer pessoa tem 

direito a ser atendido, residente ou não no país, em situação regular ou irregular no 

Brasil, notadamente em razão do caráter fundamental do direito à saúde. Nesse sentido, 

no RE 271286 AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. Celso de Mello, ficou assentado que o direito 

público subjetivo à saúde representa “prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196)”. Importante 

salientar que, até a CF/88, o sistema de saúde público prestava assistência apenas aos 

trabalhadores vinculados à previdência social, cabendo aos demais indivíduos a 

assistência através de entidades filantrópicas. Nesse sentido: 

 

“Art. 198, CF. As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

 

 
Assistência 

Residual   
Adotado pelos EUA, alguma assistência é prestada às 
pessoas mais carentes e o restante do serviço é pago 

 Seguro Social  
A saúde é direito apenas para quem contribuir para a 

previdência 

 
Seguridade 

Social   É o adotado pelo Brasil e será analisado a seguir 



 

 
 

II - atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade.” 

 

“Art. 4º, Lei 8.080. O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS).” 

 

Em razão de sua natureza constitucional, o SUS assume a condição de verdadeira 

garantia institucional fundamental (desempenha uma função de proteção de bem 

jurídico indispensável à preservação de certos valores reputados essenciais por uma 

sociedade). Diante disso, lhe é outorgada, segundo Ingo W. Sarlet, a condição de limite 

material à reforma constitucional e está protegido contra qualquer retrocesso que possa 

advir de eventuais medidas tendentes a aboli-lo ou esvaziá-lo, formal ou materialmente, 

até mesmo quanto aos princípios que o alicerçam, porque não apenas a saúde é 

protegida, mas o próprio SUS, como instituição pública, é sujeito à tutela constitucional 

protetiva. 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/RS, realizado em 

2014, a Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “Enunciado no art. 198 da 

Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) assume a condição de garantia 

institucional fundamental, inclusive como limite material à reforma constitucional.” 

 

 

Saúde complementar e Saúde suplementar 
 

Conforme já explicado, os serviços de saúde são de relevância pública, de 

utilidade pública ou serviços impróprios, ou seja, o Estado obrigatoriamente os presta e 

o particular também o faz paralelamente, sem prejuízo da fiscalização por parte do 



 

 
 

Estado. Nesse sentido, fala-se em saúde complementar e suplementar. 

Saúde complementar Saúde suplementar 

Ações e serviços de saúde que, embora prestados 

por pessoas jurídicas de direito privado 

(preferindo as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos), são assim consideradas em razão 

da existência de uma relação jurídica própria, 

concretizada por contratos ou convênios firmados 

com os entes federativos. 

Ações e serviços privados de saúde prestados 

exclusivamente na esfera privada, fora dos casos 

de saúde complementar. A assistência é prestada 

diretamente por operadoras de planos e seguros 

de saúde. 

Art. 199, CF. A assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada. 

 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar 

de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos. 

 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

 

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 

Art. 24, Lei 8.080. Quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir 

a cobertura assistencial à população de uma 

determinada área, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada. 

Lei 9.961/2000 (que cria a ANS) 

Lei 9.656/1998 (planos e seguros de saúde) 



 

 
 

Parágrafo único. A participação complementar 

dos serviços privados será formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a respeito, as 

normas de direito público. 

Art. 25, Lei 8.080. Na hipótese do artigo anterior, 

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Art. 26, Lei 8.080. Os critérios e valores para a 

remuneração de serviços e os parâmetros de 

cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de 

reajuste e de pagamento da remuneração aludida 

neste artigo, a direção nacional do Sistema Único 

de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em 

demonstrativo econômico-financeiro que garanta 

a efetiva qualidade de execução dos serviços 

contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às 

normas técnicas e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

mantido o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato. 

§ 4° Aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços contratados é 

vedado exercer cargo de chefia ou função de 

confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/MT, realizado em 2019, a Banca 

considerou correta a seguinte afirmativa: “a assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada, sendo, contudo, vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.” 



 

 
 

No mesmo sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado 

em 2019, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “Pela interpretação 

sistemática dos dispositivos da Constituição Federal, os serviços de assistência à saúde, 

financiados pelo SUS, deverão ser prestados diretamente pelo Poder Público, podendo 

este, excepcionalmente, e de forma complementar, apenas, contar com a ajuda da 

iniciativa privada, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.” 

 

 

Princípios informadores 
 
 

 

De acordo com o princípio da integralidade, a cobertura oferecida pela SUS deve 

ser a mais ampla possível (integralidade de atendimento) e em todos os níveis de 

complexidade, incluindo não apenas os serviços (reserva de leitos hospitalares, 

realização de exames, procedimentos etc.), mas também a disponibilização de remédios 



 

 
 

e insumos essenciais na prevenção e na manutenção da saúde (v.g., fraldas descartáveis 

e leite especial). 

“Art. 7º, Lei 8.080. As ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

II - integralidade de assistência, entendida 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 sistema;” 

 

Convém destacar que, nesse ponto, no que tange à obrigatoriedade de o Estado 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ fixou a 

seguinte tese em sede de IRDR: 

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos 

autorizados pela agência.” 

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado 

em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633). 

 



 

 
 

No que tange à necessidade do registro do medicamento na ANVISA, o STF, em 

sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 

“A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 

É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao 

previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de 

medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de 

regulação no exterior; e 

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.” 

STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 

Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941). 

De toda a sorte, segundo a Suprema Corte, o Estado não pode ser obrigado, em 

nenhuma hipótese, a fornecer medicamentos experimentais – aqueles sem 

comprovação científica quanto à sua eficácia e segurança (ainda em fases de pesquisas 

e testes). Noutro giro, medicamentos com eficácia e segurança comprovadas, mas ainda 

sem registro no órgão competente (ANVISA), podem ser excepcionalmente concedidos 

nas hipóteses acima expostas. 

“O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.” STF. 

Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941). 

Convém destacar que, conforme vimos, em regra, a parte pode incluir no polo 

passivo qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente (pois, são 

solidariamente responsáveis). Existe, contudo, uma exceção: se o indivíduo estiver 



 

 
 

pleiteando o fornecimento de um medicamento que ainda não foi aprovado pela 

ANVISA, neste caso terá que ajuizar a ação necessariamente contra a União, devendo a 

demanda ser ajuizada na Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, CF. Nesse caso, como 

a ANVISA integra a estrutura da Administração Pública Federal, não se pode permitir 

que Estados e Municípios (entes federativos que não são responsáveis pelo registro de 

medicamentos) sejam condenados a custear tais prestações de saúde quando eles não 

têm responsabilidade pela mora da Agência, nem têm a possibilidade de saná-la. Nesse 

sentido, entendeu o STF: 

“As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na 

ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” STF. Plenário. RE 

657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado 

em 22/5/2019 (repercussão geral) (Info 941). 

 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 2019, a Banca 

considerou corretas as seguintes afirmativas: “a) É possível, excepcionalmente, a 

concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável 

da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), 

quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do 

medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 

ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de 

regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no 

Brasil; 

b) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; 

c) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa 

deverão ser necessariamente propostas em face da União.” 

 

Ademais, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/RO, realizado em 2017, a 

Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “É cabível o deferimento pelo Poder 

Judiciário de medicamentos experimentais sem eficácia comprovada.” 

 



 

 
 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/GO, realizado em 2013, a Banca 

considerou incorreta a seguinte afirmativa: “a questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos, sob o prisma constitucional, impõe a adoção de politicas gerais e 

respeito à isonomia, sendo admissível, desta forma, a determinação da importação de 

medicamento experimental, de forma privilegiada, para atendimento de pacientes.” 

 

Sobre o tema, importante lembrar decisão recente do STF em relação à 

vacinação contra a COVID-19 e a necessidade de registro na ANVISA: 

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no caso de descumprimento do 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de 

cobertura imunológica intempestiva e insuficiente, poderão dispensar às respectivas 

populações (a) vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa; e (b) 

no caso de não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas 

registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para 

distribuição comercial nos respectivos países, bem como quaisquer outras que vierem a 

ser aprovadas, em caráter emergencial.” STF. Plenário. ADPF 770 MC-Ref/DF e ACO 3451 

MC-Ref/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/2/2021 (Info 1006). 

Ademais, sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a 

portador de doença grave que não possui condições financeiras, o STF, no RE 566471/RN 

(repercussão geral reconhecida), entendeu por maioria de votos que, o Estado não é 

obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente quando não 

estiverem registrados na ANVISA, salvo em situações excepcionais que ainda serão 

definidas na formulação da tese de repercussão geral. 

Arrematando, o STF, no julgamento do RE 9244158-MG, Rel. Min. Carmen Lúcia, 

estabeleceu alguns critérios para o fornecimento de medicamentos, a seguir 

estruturados: 

1) Quando o medicamento pleiteado está incluído em uma política pública de fornecimento de 

medicamentos e houver recusa do Poder Público em fornecê-los: 



 

 
 

*Segundo a Corte, o Poder Judiciário pode obrigar o fornecimento, uma vez que não estaria 

criando política pública, mas somente determinando a sua efetivação. 

 

2) Quando o medicamento pleiteado não está incluído em nenhuma política pública 

a) Por omissão administrativa 

* Segundo a Corte, o Poder Judiciário pode obrigar o fornecimento, eis que não pode a 

obrigação constitucional ser considerada mera declaração de intenções. 

b) E  há decisão administrativa em não fornecer o medicamento: 

b.1. em razão da inexistência de tratamento/protocolo clínico cientificamente 

comprovado para a doença do requerente; 

* Segundo a Corte, trata-se a única hipótese em que há impossibilidade de o Poder 

Judiciário compelir o Poder Público a fornecer o medicamento. 

b.2. em razão da inexistência de tratamento/protocolo clínico aprovado pela autoridade 

de saúde (SUS) para a doença do requerente; 

* Segundo a Corte, o Poder Judiciário pode obrigar o fornecimento, eis que não pode a 

obrigação constitucional ser considerada mera declaração de intenções. 

b.3. em razão de métodos/tratamentos alternativos eficazes para a doença do 

requerente. 

* Segundo a Corte, o Poder Judiciário pode obrigar o fornecimento, eis que não pode a 

obrigação constitucional ser considerada mera declaração de intenções. 

c) Vedação legal ao fornecimento 

* Segundo a Corte, o Poder Judiciário pode obrigar o fornecimento, eis que não pode a 

obrigação constitucional ser considerada mera declaração de intenções. 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/RO, realizado em 

2017, a Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “De acordo com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caso a prestação de saúde pleiteada não 

esteja entre as políticas do SUS, o medicamento novo não poderá ser concedido pelo 

Poder Judiciário.” 

 

O princípio da universalidade preconiza que qualquer pessoa tem direito a ser 

atendido no âmbito do SUS, residente ou não no país, em situação regular ou irregular 



 

 
 

no Brasil, notadamente em razão do caráter fundamental do direito à saúde. Em outras 

palavras, ante a fundamentalidade do direito à saúde, a universalidade supõe que todas 

as pessoas que se encontram em território nacional tenham acesso igualitário aos 

serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de natureza legal, 

econômica, física ou cultural. 

“Art. 7º, Lei 8.080. As ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência;” 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 

2019, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “Ao disciplinar o sistema público 

de saúde, a Constituição Federal fincou o princípio da universalidade, no sentido de que 

os serviços públicos de saúde são destinados a todos, independentemente de situação 

jurídica, econômica, ou social, e o princípio da igualdade, segundo o qual situações 

clínicas iguais reclamam tratamentos iguais, expurgando a possibilidade de tratamento 

diferenciado com critério no pagamento.” 

 

No mesmo sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SC, realizado 

em 2013, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “Na estruturação do Sistema 

Único de Saúde, a universalidade é princípio basilar que confere a todos o direito de 

recorrer ao serviço ou sistema de saúde sem seletividade ou discriminações.” 

 

Ato contínuo, no que tange ao princípio da gratuidade, veda-se qualquer forma 

de contraprestação ao serviço oferecido pelo SUS. Tal princípio foi um ponto de 

importante mudança trazido pela CF/88 em relação ao regime anterior, caracterizado 

pela abrangência parcial da população, ou seja, apenas daqueles que contribuíam para 



 

 
 

a previdência social. Nessa toada, o STF, em sede de repercussão geral, entendeu não 

ser possível um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) pagar para ter acomodações 

superiores ou ser atendido por médico de sua preferência (a chamada "diferença de 

classes"). 

"É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS, 

a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por 

médico do próprio SUS, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença 

dos valores correspondentes." STF. Plenário. RE 581488/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 3/12/2015 (repercussão geral) (Info 810). 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 

2019, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “É constitucional a regra que 

veda, no âmbito do SUS, a internação em acomodações superiores, bem como o 

atendimento diferenciado por médico do próprio SUS, ou por médico conveniado, 

mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.” 

 

Ademais, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/RO, realizado em 2017, a 

Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “O acesso universal à saúde e a 

gratuidade estão previstos na Constituição da República e na legislação de regência, 

desde que comprovada a situação de carência do usuário do sistema público de saúde.” 

 

O princípio da descentralização reflete o federalismo cooperativo ou integrativo 

adotado no Brasil. Nesse sentido, no âmbito da saúde, não se deve estabelecer a 

responsabilidade político-administrativa pelo sistema à um único ente, devendo haver 

o repasse paulatino ao município, porque é lá que os órgãos públicos estão mais 

próximos da população e conhecem melhor as necessidades e dificuldades próprias 

(municipalização do atendimento). Convém salientar que, em razão da competência 

comum constitucionalmente prevista, a descentralização é apenas administrativa, se 

referindo à repartição de funções entre os entes federativos, o que não afasta a 



 

 
 

responsabilidade solidária destes entes. De fato, sendo a responsabilidade solidária, o 

doente tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o 

Estado-membro/DF, somente contra o Município, contra dois deles (ex: União e Estado) 

ou contra os três entes em litisconsórcio. Assim, a parte pode incluir no polo passivo 

qualquer um dos entes, isoladamente, ou conjuntamente, a sua escolha. 

Dentro da estrutura do SUS, existe uma divisão das competências de cada ente, 

que pode ser assim resumida em linhas gerais: 

• União: coordena os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos. 

• Estados: coordenam sua rede de laboratórios e hemocentros, definem os hospitais de 

referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região. 

• Municípios: prestam serviços de atenção básica à saúde. 

• Distrito Federal: acumula as competências estaduais e municipais. 

 

Essas competências não são facilmente identificáveis e, em diversos casos, o 

jurisdicionado teria enorme dificuldade de saber se a prestação de saúde que deseja é 

de competência da União, do Estado ou do Município. Por essa razão, desenvolveu-se 

essa ideia da solidariedade com a liberdade de o autor propor a ação contra qualquer 

um dos entes. Ocorre que é possível que o magistrado, depois de proposta a ação, 

direcione o cumprimento da medida pleiteada conforme as regras de competência 

acima explicadas. 

A descentralização complementa a ideia de hierarquização e regionalização. 

Nesse sentido, a concepção constitucional de uma rede hierarquizada e regionalizada 

decorre da necessidade de tornar o sistema o mais amplo e acessível possível em razão 

das dimensões continentais de nosso país, sem perder de vista as peculiaridades de cada 

região. 

A regionalização permite uma atuação através de ações e serviços que atendam 

às necessidades locais. A hierarquização do atendimento, complementando a ideia de 

regionalização, significa que a prestação do serviço de saúde deve ser dividida em 



 

 
 

classes conforme a sua complexidade: do menos complexo ao mais complexo (ordem 

crescente de complexidade), assim divididos: 

 

 

Dentro dessa ideia, a porta de entrada do sistema de saúde são as unidades de 

atendimento primário, realizado pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS, que em regra 

consolidam todo o atendimento médico necessário, uma vez que na grande maioria dos 

casos (certa de 80%) a cura da doença se dá já neste momento, sem a exigência de 

expressivo aporte de recursos materiais ou humanos. 

Em suma, a regionalização e a hierarquização do SUS operam por meio de um 

sistema de referências e contrarreferências de atendimento médico, sempre com vistas 

à otimização do uso dos recursos (materiais e humanos). Exemplo disso é a situação de 

municípios de pequeno porte cuja demanda é insuficiente para justificar a implantação 

e manutenção de uma unidade de alta complexidade. Caso haja necessidade de 

atendimento terciário, o paciente será atendido em outra localidade da região que 

disponha do serviço.  

Essa sistematização do SUS harmoniza-se com os princípios da subsidiariedade e 

da eficiência, na medida em que as ações e serviços de saúde devem ser executados 

pelo ente federativo que possua as melhores condições para satisfação do direito. 

Deveras, no âmbito administrativo, a direção do SUS deve ser única em cada esfera de 

governo (Ministério da Saúde, no âmbito da União; Secretarias Estaduais de Saúde, no 

âmbito dos Estados-membros; Secretarias Municipais de Saúde, no âmbito dos 

 

 Atendimento primário (baixa complexidade - atenção básica) 

 Atendimento secundário (média complexidade) 

 Atendimento terciário (alta complexidade) 



 

 
 

Municípios; e Secretaria de Saúde do Distrito Federal). 

“Art. 7º, Lei 8.080. As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

IX - descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde;” 

 

O princípio da participação social/comunitária – decorrência do princípio da 

solidariedade – se caracteriza pela participação direta ou indireta da comunidade, tanto 

na definição como no controle das ações e políticas de saúde, o que se dá por meio de 

representantes da sociedade civil nas Conferências da Saúde, nos Conselhos de Saúde 

ou mesmo junto às agências reguladoras (ANVISA e ANS). 

Destarte, as Conferências da Saúde e os Conselhos de Saúde (previstas na Lei 

8.142) são instituições colegiadas destinadas precipuamente a viabilizar e concretizar a 

participação e o controle sociais nas ações e serviços de saúde pública, podendo ser 

assim comparadas: 

Conferências da Saúde Conselhos de Saúde 

Não são permanentes e se reúnem a cada 04 anos 

para avaliar a qualidade da saúde e propor 

diretrizes para a formulação da política de saúde 

nos níveis correspondentes (municipal, estadual, 

distrital e federal). 

Tais conferências devem ser realizadas nos 03 

níveis de governo. 

São órgãos colegiados compostos por 

representantes do governo, prestadores de 

serviços, profissionais da saúde e usuário. 

Possuem caráter permanente e deliberativo, 

atuando na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 



 

 
 

 homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera. 

“Art. 1º, § 1°, Lei 8.142. A Conferência de Saúde 

reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para 

avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 

pelo Conselho de Saúde.” 

 

“Art. 1º, § 2°, Lei 8.142. O Conselho de Saúde, em 

caráter permanente e deliberativo, órgão 

colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política 

de saúde na instância correspondente, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder 

legalmente constituído em cada esfera do 

governo. 

 

 

“Art. 7º, Lei 8.080. As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

VIII - participação da comunidade;” 

 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/PA, realizado em 

2014, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “A Constituição Federal de 

1988, no seu art. 198, inciso III, estabelece que o Sistema Único de Saúde deve contar 

com a participação da comunidade. Essa participação ocorre através das Conferências e 

Conselhos de Saúde.” 

 

Por fim, com arrimo no princípio da informação, deve-se garantir às pessoas 

atendidas no âmbito do SUS o conhecimento total sobre o seu real estado de saúde, os 

prognósticos, os meios terapêuticos e riscos. Sob outro viés, abrange ainda a divulgação 

de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.  



 

 
 

“Art. 7º, Lei 8.080. As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde; 

 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;” 

 

Normas operacionais e Pacto pela Saúde 
 

O Pacto pela Saúde foi um conjunto de reformas institucionais do SUS realizado 

entre as três esferas de gestão (União, Estados, DF e Municípios) com o objetivo de 

promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, com vistas a alcançar uma 

maior eficiência e qualidade nos serviços prestados e uma maior equidade social, bem 

como redefiniu as responsabilidades de cada gestor. 

A implementação de tal pacto se dá pela adesão ao Termo de Compromisso de 

Gestão – TCG, o que estabelece metas e compromissos para cada ente, sendo renovado 

anualmente. 

Entre as prioridades definidas estavam a redução da mortalidade infantil e 

materna, o controle das doenças emergentes e endemias (como dengue e hanseníase) 

e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama, entre outras. Nele 

também foram definidas as formas de transferência dos recursos federais para Estados 

e Municípios. 

Programação Pactuada entre gestores  
 

A Programação Pactuada entre gestores pode ser entendida como um processo 



 

 
 

instituído pelo SUS, que busca definir e quantificar as ações de saúde para a população 

residente em cada território, bem como estabelecer pactos intergestores, voltado à 

garantia de acesso da população aos serviços de saúde, a partir de processo de 

planejamento. 

Seu objetivo é organizar a rede de serviços, dando transparência aos fluxos 

estabelecidos e definir, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites 

financeiros destinados à assistência da população local e das referências 

(encaminhamentos) oriundas de outros municípios.  

Financiamento da Saúde  
 

O financiamento público do direito à saúde vem disciplinado no art. 198, §§ 1º a 

3º CF/88, de importante leitura para fins de provas objetivas: 

 

“Art. 198, CF. 

(...) 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do 

art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. 

 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde 

recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados 

sobre: 

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei 

complementar prevista no § 3º; 

 



 

 
 

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo 

exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por 

cento); 

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;  

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. 

 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 

cinco anos, estabelecerá: 

I - os percentuais de que trata o § 2º; 

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;  

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à 

saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, 

objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal;” 

 

A importância de se assegurar os recursos necessários tem origem no dever de 

progressividade. Nesse sentido, são inconstitucionais dispositivos legais que visem 

distorcer essa garantia, indo de encontro ao princípio da vedação à proteção deficiente 

do direito à saúde. Do mesmo modo, tendo em vista que a CF reserva uma vinculação 

de receita para a saúde, equiparável a uma garantia, não se admite retrocesso nesse 

sentido, em observância à proteção do núcleo essencial do direito fundamental à saúde 

(proibição do retrocesso social). 



 

 
 

O financiamento é um modelo misto, tripartite (com recursos da União, Estados, 

DF e Municípios), o qual ocorrerá com recursos do orçamento da seguridade social, que 

é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos públicos e 

privados, dos entes federados, além de outras fontes. 

“Art. 194, CF. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.” 

 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

(FAMACOVIGILÂNCIA) 

Conforme Mappeli Jr., a Política Nacional de Medicamento (PNM) se constitui 

em um “conjunto de programas governamentais de atividades articuladas para o acesso 

a medicamentos, insumos terapêuticos e produtos de interesse para a saúde, e o 

acompanhamento de tratamento para garantir segurança terapêutica 

(famacovigilância).” 

O ordenamento jurídico preconiza que a assistência farmacêutica integra a 

estruturação do SUS na perspectiva da universalidade, integralidade e gratuidade, com 

vistas à promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral, incumbindo aos 

SUS a execução de ações de assistência farmacêutica, formulação de política de 

medicamentos, equipamentos e insumos da saúde, além do controle e fiscalização. 

Nesse sentido:  

“Art. 200, CF. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

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;” 



 

 
 

 

“Art. 6º, Lei 8.080. Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a 

participação na sua produção; 

 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias 

de interesse para a saúde;” 

 

Dentro dessa ideia, segundo o STF, "é inconstitucional a Lei nº 13.269/2016, que 

autorizou o uso da fosfoetanolamina sintética ("pílula do câncer”) por pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna mesmo sem que existam estudos conclusivos 

sobre os efeitos colaterais em seres humanos e mesmo sem que haja registro sanitário 

da substância perante a ANVISA.” STF. Plenário. ADI 5501/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 

julgado em 23/10/2020 (Info 996). 

Entendeu a Corte que, ante o postulado da separação de Poderes, o Congresso 

Nacional não pode autorizar, atuando de forma abstrata e genérica, a distribuição de 

medicamento. Isso porque, compete à ANVISA permitir a distribuição de substâncias 

químicas, segundo protocolos cientificamente validados. O controle dos medicamentos 

fornecidos à população leva em conta a imprescindibilidade de aparato técnico 

especializado, supervisionado pelo Poder Executivo. 

O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de 

cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo 

científico, apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial. 



 

 
 

Em outro julgado interessante, o STJ, no REsp. 1657075, autorizou uma família a 

importar diretamente canabidiol (medicamento extraído da Cannabis sativa, não 

disponível na rede pública nem particular) para tratamento de filha com paralisia 

cerebral que sofre de convulsões intratáveis. Entendeu a Corte Cidadania que não é 

razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos, inclusive por meio 

de importação direta, deve ficar restrita ao ente público responsável pelo registro 

(ANVISA), notadamente pelo fato de que o acesso aos fármacos não é obstado por 

questões financeiras, mas sim por entraves burocráticos e administrativos que 

prejudicam a efetividade do direito fundamental à saúde. 

 

REGULAÇÃO ASSISTENCIAL: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 

A ideia de vigilância perpassa pela necessidade de o Estado promover a execução 

de ações de natureza coletiva e implementação de ações preventivas como forma de 

proteção e promoção da saúde, ao lado de serviços assistenciais. Nesse sentido preveem 

a CF e a Lei 8.080: 

“Art. 198, CF. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

 

“Art. 200, CF. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador;” 



 

 
 

 

“Art. 6º, Lei 8.080. Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador;” 

 

 

Destarte, a Vigilância em Saúde consiste em um processo contínuo e sistemático 

de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à 

saúde, com vistas ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública 

para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e 

doenças, bem como para a promoção da saúde. Suas ações devem ser coordenadas com 

as demais ações e serviços de desenvolvidos e ofertados pelo SUS, de forma a garantir 

a integralidade da atenção à saúde da população.  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO, SAÚDE E O PLANO NACIONAL DE 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SAÚDE PÚBLICA 

A CF estabelece que o Ministério Público é Instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, dentre outras funções, a defesa da 

ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput). 

“Art. 127, CF. O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. ” 

 

Para tanto, a própria Carta Magna lhe outorgou instrumentos judiciais e 

extrajudiciais (art. 129, III, IX). 



 

 
 

“Art. 129, CF. São funções institucionais do Ministério Público: 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 

que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 

representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas.” 

 

Ademais, com a CF/88, o Ministério Público foi erigido a condição de 

“ombudsman” (ouvinte e defensor do povo) e órgão de transformação social. Nesse 

sentido, lhe cabe zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias à sua garantia (art. 129, II, CF). 

Conforme já explicado alhures, o direito à saúde possui uma face individual e 

outra difusa. Além do mais, por ser considerado direito fundamental e decorrência 

lógica da dignidade humana e do próprio direito à vida, é indisponível. Lado outro, a 

saúde é um dever fundamental, devendo o direito à saúde ser assegurado pelo Estado 

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 (direito social relacionado ao mínimo existencial).  

Nesse sentido, diante do perfil ministerial consagrado pela Constituição, não 

restam dúvidas que ao Ministério Público cabe a atuação firme na tutela do direito à 

saúde, seja porque é considerado um direito difuso, cuja relevância social é presumida, 

seja porque é um direito indisponível, corolário do direito à vida, bem mais importante 

do indivíduo. Para tanto, o Parquet se coloca na condição de fiscal e defensor do povo 

(“ombudsman”), devendo atuar de maneira resolutiva e proativa na concretização do 

direito à saúde de todos. Deveras, enquanto órgão do Estado, lhe cabe controlar e 

fiscalizar as ações e serviços de saúde, considerados de relevância pública. 



 

 
 

Nessa toada, o Ministério Público dispõe de diversos instrumentos extrajudiciais 

(procedimento preparatório, inquérito civil, termo de ajustamento de conduta, 

procedimento administrativo, recomendações e audiências públicas), e a ação civil 

pública (instrumento judicial) para exercer as suas atribuições institucionais nessa seara. 

Corroborando esse entendimento, diversos são os julgados dos Tribunais 

Superiores admitindo a atuação ministerial na tutela da saúde, abaixo colacionados: 

“(...) A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao reconhecimento da 

legitimidade ativa do Parquet para a defesa de interesses individuais homogêneos 

indisponíveis (EREsp 1.192.281/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 

25/11/2015; REsp 1.120.253/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28/10/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.186.995/SP, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2014). (REsp 1666237/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017) 

 

“(...) Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o Ministério 

Público detém legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública, 

objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se 

trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa à toda 

sociedade. (AgRg no REsp 1162946/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013) 

 

“O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou 

entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes 

federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, 

porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 

8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).” STJ. 1ª Seção. REsp 1682836-

SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 624). 

 



 

 
 

“(...) A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere expressamente ao 

Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais 

indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos a 

hipossuficiente. Não há que se falar em usurpação de competência da defensoria 

pública ou da advocacia privada. (...)” STF, 2ª Turma. RE 554088 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 

julgado em 03/06/2008. 

 

“O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que 

vise ao fornecimento de remédios a portadores de certa doença”.  STF, Plenário, RE 

605533 (Repercussão geral, Tema 262), Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/08/2018 

e publicado em 12/02/2020.  

 

Com o objetivo de criar diretrizes que contenham ações para o Ministério Público 

no Brasil, foi formulado o Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública. O 

plano abarca ajustes nas ações e ligação de informações através da Comissão 

Permanente de Defesa da Saúde – Copeds, vinculada ao Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais- CNPG. Com o intuito de garantir a defesa do direito a saúde, 

oferecendo o bem estar mental, físico e social, assim como dispõe a Organização 

Mundial em Saúde – OMS, uma das metas é acompanhar diretamente o Sistema Único 

de Saúde – SUS, resultando na universalidade de alcance aos serviços e o exercício de 

um composto articulado e contínuo de ações. 

Para isto, o Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública, coloca a 

comunicação contínua do Ministério Público com os prestadores de serviços, 

profissionais de saúde, usuários, enfim, de todos que estejam ligados ao sistema de 

saúde, para que o mesmo se fortifique. 

 

Nessa toada, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 

2019, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “O direito à saúde, 

consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual 

indisponível, que legitima o Ministério Público para a propositura de ação em defesa 



 

 
 

desse direito por meio da ação civil pública, que lhe permite invocar a tutela jurisdicional 

do Estado com o objetivo de fazer com que os Poderes Públicos respeitem, em favor da 

coletividade, os serviços de relevância pública.” 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

Judicialização vs. Ativismo judicial 
 

De acordo com o Min. Barroso, enquanto a judicialização é um fato, o ativismo 

judicial é uma atividade do Judiciário, de modo que são conceitos primos.  

A judicialização significa que grandes questões políticas, sociais e morais estão 

sendo decididas pelo Judiciário e não perante o Poder que seria competente para 

resolvê-las (Executivo e Legislativo). Assim, judicialização é um fenômeno 

contemporâneo, oriundo da quantidade de demandas que têm sido levadas ao judiciário 

para que seja dada uma sentença de mérito, resolvendo o caso concreto. Como 

exemplo, tem-se a definição, pelo STF, do rito de impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff, que deveria ter sido tratado pelo Legislativo, porém não o foi. 

Em síntese, judicialização significa que uma parcela do Poder Político está sendo 

transferida das instâncias políticas tradicionais para o Poder Judiciário. Significa dizer 

que a última palavra sobre questões econômicas, sociais ou morais de largo alcance, 

estão tendo a sua instância final de decisão perante o Poder Judiciário (notadamente 

pelo STF). Tratam-se, na verdade, de críticas feitas à judicialização, segundo parte da 

doutrina. 

Ademais, judicialização no Brasil é um fato decorrente do próprio arranjo 

institucional. Esse arranjo produziu uma constitucionalização abrangente, aliada a um 

modelo de controle de constitucionalidade que faz com que todos os juízes de direito 

sejam juízes constitucionais e também permite que caibam as ações diretas proponíveis 

diretamente perante o STF. Ademais, vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

(art. 5º, XXXV, CF). 



 

 
 

Além disso, devemos sempre lembrar que temos uma Constituição analítica, que 

“cuida” de tudo: idosos, previdência, educação, finanças, saúde, família, crimes. Como 

diz o Ministro Barroso, nossa Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias. Ou 

seja, qualquer assunto é passível de chegar ao Supremo. 

Por outro lado, ativismo judicial é a escolha de um modo específico e proativo 

de interpretar a CF, expandindo o seu sentido e o seu alcance. Em outras palavras, 

consiste numa participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos 

valores e dos fins constitucionais. O ativismo judicial não deixa de ser uma consequência 

da judicialização. No mais, possui relação intrínseca com o neoconstitucionalismo. 

Neoconstitucionalismo, Substancialismo e 
Procedimentalismo  
 

Ora, não se pode olvidar que o neoconstitucionalismo promoveu uma 

constitucionalização do direito, irradiando os valores constitucionais, notadamente os 

direitos fundamentais, para todo o ordenamento jurídico. Busca-se, outrossim, a 

efetivação da CF, repudiando uma CF meramente retórica e simbólica. Aliado a esse 

entendimento, em um viés substancialista, observa-se um caráter proeminente da CF, 

justificando um papel proativo e expansivo da jurisdição constitucional. Isso porque 

preza-se pela consagração dos valores elencados na CF, notadamente os direitos 

fundamentais. Os substancialistas justificam a sua tese ante a inefetividade da CF e a 

omissão do Poder Público, necessitando, portanto, da atuação proativa do Judiciário, de 

modo a concretizar os projetos constitucionais, inclusive implementando políticas 

públicas (ampla judicialização). 

Lado outro, como crítica ao ativismo judicial e ao substancialismo - e não por 

outra razão da judicialização -, confere-se ao Judiciário “superpoderes”, se imiscuindo 

nas atribuições dos demais Poderes. Nesse sentido, aos adeptos do procedimentalismo, 

deve o Judiciário adotar uma postura de autocontenção, ou seja, reduzir a sua 

interferência nas ações dos demais poderes, adotando uma postura mais deferente. 

Assim, os procedimentalistas entendem por uma jurisdição constitucional mais 



 

 
 

contida, de modo que proteja a democracia e obstaculize um ativismo judicial 

antidemocrático e arbitrário. Isso porque deve haver uma maior participação da 

sociedade na teoria da decisão, concebendo o papel do intérprete constitucional como 

um fiscal do funcionamento adequado do processo político deliberativo e democrático. 

Portanto, de acordo com os procedimentalistas, a implementação dos direitos não deve 

ser obra primordial do Judiciário, mas sim mediante deliberações da sociedade – via 

Legislativo -, pois a Constituição é uma “moldura de direitos”.  

A título de elucidação, podemos elencar como exemplo, no âmbito da 

judicialização da saúde, uma decisão judicial procedimentalista não determina o 

fornecimento de um medicamento sem registro na ANVISA, pois não houve decisão da 

sociedade, via Legislativo, permitindo isso. Por outro lado, uma decisão judicial 

substancialista forneceria um medicamento de alto custo sem registro na ANVISA, em 

nome da realização máxima do direito fundamental à saúde. 

Direito à saúde como direito social/prestacional 
integrante do conceito de mínimo existencial 
 

Conforme já mencionado ao longo deste material, em que pese também tenha 

uma faceta negativa (direito de defesa), o direito à saúde consiste em direito 

fundamental social/prestacional (de 2ª dimensão), uma vez que, para ser concretizado, 

demanda prestações jurídicas e materiais por parte do Estado. Destarte, tais direitos 

estão previstos em normas programáticas, as quais veiculam programas a serem 

implementados pelo Estado. 

Dito isso, sabe-se que toda e qualquer prestação material requer gasto de 

recursos pelo Poder Público. Assim, a chamada “cláusula da reserva do possível”, cuja 

origem remonta ao Tribunal Constitucional Alemão, passou a ser alegada como exceção 

pelo Estado a fim de se furtar à concretização dos direitos prestacionais. Segundo a tese, 

as aplicações dos recursos públicos e, consequentemente, a implementação de medidas 

concretizadoras de direitos sociais seria uma questão restrita à esfera de 

discricionariedade das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas nos 



 

 
 

planos de políticas públicas e conforme previsões orçamentárias. Nesse sentido, não 

poderia o Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de violação à separação dos 

Poderes. 

Nesse contexto, portanto, surge o problemático dilema entre a efetivação de 

determinados direitos sociais e a alocação dos recursos financeiros que são finitos, ou 

seja, demandam escolhas a serem implementadas por meio das políticas públicas. Fala-

se, destarte, em “escolhas trágicas” – estado de tensão dialética entre a necessidade 

estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas, 

de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos 

financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, do outro. 

Não se pode olvidar que o direito à saúde é direito fundamental integrante do 

conceito de mínimo existencial, cuja inobservância autoriza o controle da omissão dos 

Poderes Legislativo e Executivo pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, uma vez que o 

Estado deve garantir um mínimo para uma existência digna (dimensão positiva do 

mínimo existencial), possibilita-se a tutela jurisdicional imediata, sem a possibilidade de 

alegação da “cláusula da reserva do possível” ou de qualquer outra ponderação, 

tampouco de violação à separação dos Poderes. Deveras, nestes casos, o Estado, 

incumbido constitucionalmente de concretizar direitos fundamentais, ao se omitir 

injustificadamente, acaba incorrendo em abusividade governamental, passível de ser 

sanada por meio do Judiciário. 

Nessa toada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando no 

sentido de que os direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana, não 

podem ser limitados em razão de escassez quando esta é fruto das escolhas do 

administrador. Não por outra razão que a reserva do possível não é oponível à realização 

do mínimo existencial. Em nítido ativismo judicial, tratam-se de decisões 

substancialistas que visam a assegurar valores caros previstos na CF, tal qual o direito à 

saúde. Nesse sentido a ADPF 45, julgada pelo STF: 

“Ementa: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da 

legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema 



 

 
 

de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade 

governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo 

Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. 

Considerações em torno da cláusula da "reserva do possível". Necessidade de 

preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo 

consubstanciador do "mínimo existencial". Viabilidade instrumental da arguição de 

descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos 

constitucionais de segunda geração).” 

Na mesma linha: 

“A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo poder 

público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 

políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de 

nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da 

pessoa humana. (...) A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de 

determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, 

viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, 

o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. 

Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (art. XXV).” [STF, ARE 

639.337 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 15-9-2011.] 

 

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à 

vida. O poder público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano 



 

 
 

da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 

transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da 

regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes 

políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob 

pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 

dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica 

de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 

àquelas portadoras do vírus HIV/aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da 

Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 

especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 

própria humanidade e de sua essencial dignidade.” [STF, RE 271.286 AgR, rel. min. Celso 

de Mello, j. 12-9-2000, 2ª T, DJ de 24-11-2000.] 

O STJ também se alinha a esse entendimento: 

(...) 1. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os 

romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação 

impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). 

Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma 

mera falácia. 2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é 

questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser 

compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não 

podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo 

regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e 

simultâneo. 3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de 

escolha, de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para prover todas as 



 

 
 

necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica 

escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o gasto 

com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de 

dinheiro para a prestação de uma educação de qualidade. 4. É por esse motivo que, em 

um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos 

Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público 

preteri-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos 

como secundários. Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O 

princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este 

não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos 

direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, 

pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o 

respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, 

ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" 

para extinguir a Democracia. 5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário 

nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser 

limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não 

é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do 

mínimo existencial. 6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o 

mínimo para se viver. O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial abrange 

também as condições socioculturais, que, para além da questão da mera sobrevivência, 

asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na "vida" social. (...) 11. Todavia, a real 

insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido 

que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo 

da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos 

autos, não houve essa demonstração. (...) STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 790.767/MG, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/12/2015. 

Por fim, interessante é a decisão do STF, na STA 223 AgR, Rel. Min. Celso de 



 

 
 

Mello, na qual se determinou que ao Estado do Rio Grande do Norte o pagamento de 

cirurgia no exterior ao paciente, para implante de marca-passo, a um custo elevado (150 

mil dólares), tendo como premissa a omissão constitucional do Estado, a inaplicação da 

teoria da reserva do possível diante do mínimo existencial, a proibição do retrocesso 

social e da proteção insuficiente. 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, realizado em 

2019, a Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “Ao enunciar o direito à 

saúde, o art. 196 da Constituição de 1988 traz norma de caráter programático pertinente 

à realização de políticas públicas. Traça para o futuro um programa ao legislador, um 

programa de Governo, passível de ser ou não cumprido, cuja efetividade dependeria de 

uma instrumentalização infraconstitucional.” 

 

Da mesma forma, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/RO, realizado em 

2017, a Banca considerou incorreta a seguinte afirmativa: “A norma do artigo 196 da 

Constituição da República é de natureza meramente programática, nos termos da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 

 

Metodologia fuzzy 
 

Para finalizar e arrematar nossos estudos, convém destacarmos a ponderação 

feita por Canotilho sobre o tema. Segundo o Professor, “metodologia fuzzy” é expressão 

criada para criticar o avanço desmedido do ativismo judicial que, se imiscuindo ao Poder 

Executivo, promove a seu arbítrio e de forma míope, implementação dos direitos sociais. 

Tal atuação é marcada pela nota da “imprecisão metodológica” uma vez que os juristas 

não sabem o que fazem e desconhecem os impactos de suas decisões no que tange à 

universalidade e complexidade da política pública. 

Nesse sentido, no concurso de Promotor de Justiça do MPE/GO, realizado em 

2019, a Banca considerou correta a seguinte afirmativa: “Seguindo as lições de J. J. 

Gomes Canotilho quanto aos direitos sociais, culturais e econômicos, em que consiste a 



 

 
 

chamada “metodologia fuzzy"? Em virtude de a dogmática e a teoria jurídica dos direitos 

sociais, culturais e econômicos expressarem uma metodologia vaga ou mesmo 

indeterminada, a teoria da ciência, por meio de tons caricaturais, conferiu-lhe o apelido 

de “metodologia fuzzy”. Traduz-se, na verdade, em forte censura aos juristas, no sentido 

de que estes, na abordagem dos complexos problemas dos direitos sociais, culturais e 

econômicos, não sabem o que dizem.” 

 

 

DIREITOS À EDUCAÇÃO  

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Inaugurando o Capítulo III do Título VIII – Da Ordem Social, a Seção I da CF/88 

dispõe sobre o direito à educação.  

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”.  

 

De início, a Carta Constitucional dispõe que a educação é um direito de todos e 

um dever do Estado e da família, bem como expressamente ressalta que o pleno 

desenvolvimento da pessoa é alcançado através do exercício da cidadania e da sua 

qualificação para o trabalho.  

O direito à educação é um direito social fundamental do art. 6º da CF/88:  

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 



 

 
 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)”.   

 

A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, estabelece 

que a educação é desenvolvida na família, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.  

Apesar da multiplicidade de setores que o processo formativo da educação é 

desenvolvido, a referida lei regulamenta apenas o âmbito escolar, em instituições 

próprias.  

Ademais, o art. 1º, §2º da Lei dispõe que a educação escolar deverá ser vinculada 

ao mundo do trabalho e à prática social, seguindo o estabelecido no art. 205 da CF/88. 

 

Princípios Constitucionais  
 
 Com assento constitucional, o art. 206 elenca uma série de princípios sobre essa 

matéria:  

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

  I - igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 

 II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de 



 

 
 

ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, aos das redes públicas;         (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de 

lei federal.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006) 

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.       (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 108, de 2020) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de 

trabalhadores considerados profissionais da educação 

básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.         

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”.   

 

A LDB ao prever os princípios e finalidades da educação brasileira, repete a 

maioria dos dispositivos constitucionais e acrescenta os princípios em destaque:  



 

 
 

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.             



 

 
 

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.             (Incluído pela Lei nº 13.632, de 

2018)”.   

 

Primeiramente, a educação é direito intimamente ligado à dignidade da pessoa 

humana, integrante do mínimo existencial à sobrevivência humana. Com a garantia do 

direito à educação é possível assegurar uma vida digna, sem desigualdade social.  

Decorrendo dessa noção de mínimo vital, cabe alguns comentários sobre alguns 

dos princípios e suas particularidades ante a jurisprudência.  

● Princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola:  

 Com base nesse princípio, o STF, no ARE 661288, decidiu que: “o “Cartão 

Cidadão”, documento exigido por determinado Ente Federado para prestar serviços 

públicos dos indivíduos residentes em seu território viola o art. 205 e art. 206, da CF, 

constituindo política discriminatória”.  

 Da mesma forma, no Tema 57, em 2018, o STF entendeu ser: “constitucional a 

previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a 

matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem”. 

● Princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber e do pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas:  

Com base nesses princípios, o Tribunal, por unanimidade,  na ADPF 461 declarou: 

“a inconstitucionalidade formal e material do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015, parte final, 

no trecho em que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, uma vez que a norma 

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente 

para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX). 



 

 
 

Inobservância dos limites da competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 

30, II). 2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à 

educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever 

do Estado de assegurar um ensino plural, que prepare os indivíduos para a vida em 

sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, arts. 205, art. 206, II, 

III, V, e art. 214). 3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização 

do aparato estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e 

inferioridade. Violação do direito de todos os indivíduos à igual consideração e respeito 

e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º). 4. Violação ao princípio da 

proteção integral. Importância da educação sobre diversidade sexual para crianças, 

adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver 

identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente 

naturalizado. Dever do estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e 

opressão. Regime constitucional especialmente protetivo (CF/88, art. 227). 5. 

Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”. 

 Ante a alta relevância do tema, separamos em uma tabela os principais aspectos 

dessa decisão:  

Inconstitucionalidad

e formal 

Competência privativa da União para editar as diretrizes 

da Educação   

Competência concorrente da União na edição de norma 

geral 

O Município não observou o limite da sua competência 

suplementar 

Inconstitucionalidad Supressão do domínio do saber 



 

 
 

e material 
Desrespeito ao direito à educação com alcance pleno e 

emancipatório 

Dever do Estado em assegurar o ensino plural 

Violação da liberdade de aprender e ensinar 

Violação do pluralismo de ideias 

Comprometimento do papel transformador da 

educação 

Utilização do aparato social para manter grupos 

minoritários em condição de invisibilidade e 

inferioridade 

Dignidade da pessoa humana  

Violação da proteção igual (princípio da igualdade)  

Violação do princípio da proteção integral 

 

Através desses fundamentos, o STF reconheceu que a identidade de gênero 

constitui a dignidade da pessoa humana, portanto o Estado deve garantir o gozo pleno 

dos direitos humanos, não podendo vedar aos estudantes o acesso ao conhecimento de 

seus direitos de personalidade nem de sua identidade.  

Tenha atenção à terminologia utilizada pelas leis que implementaram essa 



 

 
 

vedação, muitas se referiam à ‘ideologia de gênero’. O termo correto é identidade de 

gênero, referente à maneira que alguém se sente consigo e a maneira como quer ser 

reconhecido pelas demais pessoas, independe do sexo biológico.  

 Ainda com base naqueles princípios, na ADPF 548, o STF entendeu que: “violam 

a CF/88 os atos de busca e apreensão de materiais de cunho eleitoral e a suspensão de 

atividades de divulgação de ideias em universidades públicas e privadas”. 

 

● Princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais:  

Há uma série de decisões da Suprema Corte referente a esta matéria. Através de 

entendimento estampado na Súmula Vinculante nº 12, o STF entende que: “a cobrança 

de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, inciso IV, 

da Constituição Federal.”. 

Contudo, situação diversa foi decidida no Tema 535 em 2017: “a garantia 

constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas 

de mensalidade em cursos de especialização”.  

Da mesma forma, os Colégios Militares, o STF entende que: “apresentam 

peculiaridades que fazem com que eles sejam instituições sui generis,   sendo autorizada 

a cobrança de contribuição obrigatória dos alunos matriculados que, por não ser 

tributo, podem ser disciplinadas por Portarias do Comandante do Exército” (informativo 

921).  

 

Nesse contexto, exigindo o conhecimento acerca da gratuitidade do ensino, na 

prova de Promotor de Justiça, realizada em 2019 pelo MP/GO, foi considerada correta 

a afirmativa no sentido de que “A garantia constitucional da gratuidade de ensino não 

obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de 

especialização”. 

 



 

 
 

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

A CF/88 assegura a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial às universidades:  

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

 

Esse dispositivo assegura às universidades o direito de escolha de suas funções 

de forma discricionária, sem interferência do Estado.  

Com base nessa disposição, há inúmeros julgados que visam assegurar a 

autonomia das universidades.  

Dentre eles, o STF, na Súmula 47, entende que: “reitor de universidade não é 

livremente demissível pelo presidente da república durante o prazo de sua investidura”. 

Nesse ano, no informativo 1.004, o STF, em sede de cognição sumária (devemos 

esperar a exaurimento), decidiu que: “não se evidencia que a opção legal pela escolha 

dos dirigentes máximos das universidades em ato complexo constitua desrespeito à 

autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal (CF)”. 

Na ADI 2367 decidiu que: “surge conflitante com a autonomia universitária – 

artigo 207 da Constituição Federal – lei do Estado autorizando o Chefe do Poder 

Executivo local a criar campus universitário”. 

 Nesse sentido, garantindo a autonomia, o mesmo Tribunal entendeu ser: 

“constitucional lei estadual que preveja o cargo em comissão de Procurador-Geral da 

universidade estadual. Esta previsão está de acordo com o princípio da autonomia 

universitária (art. 207 da CF/88). Não há violação ao princípio da unicidade da 

representação judicial dos Estados e do Distrito Federal (art. 132 da CF/88)” no 

informativo 922 e também na ADI 5215 que: “as universidades estaduais também 



 

 
 

podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-

científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88)”.  

Em decisão sobre a violação à autonomia universitária, o STF, noticiando no 

informativo 840, entendeu ser: “inconstitucional lei estadual que preveja que o 

escritório de prática jurídica da Universidade Estadual deverá manter plantão criminal 

nos finais de semana e feriados para atender pessoas hipossuficientes que sejam 

presas em flagrante. Esta lei viola a autonomia administrativa, financeira, didática e 

científica assegurada às universidades no art. 207 da CF/88 (inconstitucionalidade 

material). Além disso, contém vício de iniciativa (inconstitucionalidade formal), na 

medida em que foi usurpada a iniciativa privativa do Governador. 

Assim como, na ADPF 548: “violam a CF/88 os atos de busca e apreensão de 

materiais de cunho eleitoral e a suspensão de atividades de divulgação de ideias em 

universidades públicas e privadas”.  

 

O DIREITO E O DEVER DE EDUCAÇÃO 

Conceitos importantes 
 

Antes de iniciar a parte do direito à educação, acreditamos ser mais didático que 

o aluno entenda as nomenclaturas referentes à matéria para que haja uma correta 

interpretação dos diplomas normativos expostos a seguir:  

● Quanto à organização da educação escolar (art. 4º, I, e 21 da LDB):  



 

 
 

 

 

● Quanto à idade do educando  

 

 

Direito e dever do Estado 
 

Essa é a parte da matéria, junto aos princípios, são as mais exploradas nas provas 

de concurso, presente no art. 208 da CF/88, no art. 4º ao 6º da LDB e na jurisprudência 



 

 
 

dos Tribunais Superiores.  

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009)”.   

 

A educação básica, como visto anteriormente, compreende a educação infantil, 

pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos 

de idade. Contudo, assegura-se a gratuidade para aqueles que não tiveram acesso em 

idade própria.  

A obrigação dos pais ou responsáveis de matricular as crianças inicia quando ela 

completar 4 anos de idade, conforme art. 6º da LDB:  

“Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 

(quatro) anos de idade.             (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013)”.  

 

O descumprimento desse dever legal é previsto no Código Penal como abandono 

intelectual:  

“Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução 

primária de filho em idade escolar: Pena - detenção, de 

quinze dias a um mês, ou multa”.  

 



 

 
 

Em 2010, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CEB) estipulou o período da exigência da idade mínima para a educação infantil e 

fundamental (Resolução 06/10):  

“Art. 2º. Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá 

ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de 

março do ano que ocorrer a matrícula. 

Art. 3º. Para o ingresso no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos 

completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer 

a matrícula”.  

 

 Indagado sobre a constitucionalidade dessa previsão, o STF, na ADPF 292/DF, 

decidiu que: “são constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para 

ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a 

fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas” 

(informativo 909). 

 Seguindo os incisos do texto constitucional:  

“Art. 208.  

II - progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. 

 

A universalização do ensino médio compreende torná-lo acessível e comum a 

todos , garantindo àqueles que não tiveram oportunidade, ou seja, a garantia atinge 



 

 
 

aqueles em idade escolar ou não.  

Quanto aos atendimento especializado às pessoas com deficiência, atente-se 

para o fato da preferência da prestação desse serviço ocorrer na rede regular de ensino. 

Por isso, preferencialmente, não haverá segregação de escolas, uma para as pessoas 

com deficiência e outra para as sem.  

Atente-se que o legislador mencionou: “portadores de eficiência”, adotando um 

antigo conceito médico. Atualmente, adota-se a expressão: “pessoas com deficiência”, 

privilegiando-se o modelo social (vulnerabilidade-dignidade).  

 Sobre o tema, o STF, no ARE 860.979 AGR, decidiu que: “a reserva do possível 

não é oponível à efetivação de política pública destinada à educação de deficientes 

auditivos com professores especializados em libras, sendo cabível excepcional 

intervenção do Poder Judiciário”. 

 

Importante destacar que a Lei 13.146/15, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, traz um capítulo destinado à educação, vale a pena a sua leitura 

integral:  

“Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar educação 

de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 

salvo de toda forma de violência, negligência e 



 

 
 

discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 

avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda 

a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a 

garantir condições de acesso, permanência, 

participação e aprendizagem, por meio da oferta de 

serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 

barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o 

atendimento educacional especializado, assim como os 

demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às 

características dos estudantes com deficiência e garantir 

o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como 

primeira língua e na modalidade escrita da língua 

portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 

aprendizagem em instituições de ensino; 



 

 
 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais 

didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de 

plano de atendimento educacional especializado, de 

organização de recursos e serviços de acessibilidade e de 

disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos 

de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de 

suas famílias nas diversas instâncias de atuação da 

comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o 

desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, 

vocacionais e profissionais, levando-se em conta o 

talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do 

estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos 

programas de formação inicial e continuada de 

professores e oferta de formação continuada para o 

atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o 

atendimento educacional especializado, de tradutores 

e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 

profissionais de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de 

uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a 

ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 



 

 
 

promovendo sua autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação 

profissional e tecnológica em igualdade de 

oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de 

nível superior e de educação profissional técnica e 

tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de 

condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas 

e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, 

trabalhadores da educação e demais integrantes da 

comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às 

atividades concernentes a todas as modalidades, etapas 

e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de 

políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e 

modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o 

disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo 

vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 

natureza em suas mensalidades, anuidades e 

matrículas no cumprimento dessas determinações. 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da 



 

 
 

Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, 

deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na 

educação básica devem, no mínimo, possuir ensino 

médio completo e certificado de proficiência na Libras;          

(Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando 

direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula 

dos cursos de graduação e pós-graduação, devem 

possuir nível superior, com habilitação, 

prioritariamente, em Tradução e Interpretação em 

Libras.    (Vigência) 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e 

permanência nos cursos oferecidos pelas instituições 

de ensino superior e de educação profissional e 

tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as 

seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência 

nas dependências das Instituições de Ensino Superior 

(IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de 

exames com campos específicos para que o candidato 

com deficiência informe os recursos de acessibilidade e 

de tecnologia assistiva necessários para sua 

participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis 

para atendimento às necessidades específicas do 

candidato com deficiência; 



 

 
 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de 

tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados 

e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada 

pelo candidato com deficiência, tanto na realização de 

exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, 

mediante prévia solicitação e comprovação da 

necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 

discursivas ou de redação que considerem a 

singularidade linguística da pessoa com deficiência, no 

domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações 

em Libras”.  

 

Diante dessa previsão legal da legislação específica, o legislador impôs os mesmo 

deveres do Poder Público à rede privada, excetuando a oferta de educação bilíngue e 

o incentivo às pesquisas de desenvolvimento de métodos e técnicas pedagógicas 

específicas.  

 No informativo 829, o STF, firmou seu entendimento que: “são constitucionais 

o art. 28, § 1º e o art. 30 da Lei nº 13.146/2015, que determinam que as escolas privadas 

ofereçam atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem 

que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, 

anuidades e matrículas para cumprimento dessa obrigação”. 

 Com base na Convenção de Nova York e no art. 5º, §3º da CF/88, o ensino 

inclusivo em todos os níveis é imperativo, por isso, o artigo do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência cumpriu os mandamentos constitucionais.  



 

 
 

“Art. 208.  

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. 

 

Como visto, a educação infantil, integrante da educação básica, portanto 

obrigatória e gratuita, é composta pela creche e pré-escola, ocorrendo na idade de 0 a 

5 anos de idade.  

 Com base nessa disposição constitucional, prevalece no STF o entendimento 

que: “o Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer vaga em creche a criança 

de até 5 anos de idade. A educação infantil, em creche e pré-escola, representa 

prerrogativa constitucional indisponível garantida às crianças até 5 anos de idade, 

sendo um dever do Estado (art. 208, IV, da CF/88). Os Municípios, que têm o dever de 

atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, § 2º, 

da CF/88), não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional, juridicamente 

vinculante, que lhes foi conferido pela Constituição Federal”. Complementando que 

“Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta 

significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de 

criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das 

“crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento 

em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão 

governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, 

pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição 

Federal. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda 

criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente 

discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro 

pragmatismo governamental” (informativo 827).  

 Ademais, é importante lembrar do reconhecimento pelo Corte Constitucional do 

princípio da vedação ao retrocesso social: “o princípio da proibição do retrocesso 



 

 
 

impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam 

desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 

que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações 

positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança 

pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais 

ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez 

atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. 

Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos 

prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob 

pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - 

mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados” (ARE 639337 

AgR/SP) 

 

Nesse contexto, exigindo o conhecimento acerca da garantia à educação infantil 

como direito subjetivo, na prova de Promotor de Justiça, realizada em 2019 pelo 

MP/SP, foi considerada correta a afirmativa no sentido de que “A educação infantil, por 

qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo 

de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, 

caracterizando-se inconstitucional a abstenção do dever de implementar políticas 

públicas definidas no próprio texto constitucional”. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

(MP/MG – Promotor de Justiça – 2019) O dever do Estado em relação à educação, 

consoante a Constituição de 1988, será efetivado mediante a garantia de, exceto: 

A) progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

B)atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 



 

 
 

C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 6 (seis) anos de idade. 

D) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. 

COMENTÁRIOS: 

As alternativas cobraram o art. 208 da CF/88.  

GABARITO: C  

 

“Art. 208.  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares 

de material didáticoescolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009)”.  

 

 No RE 357148, o STF se manifestou no sentido que: “ante o teor dos arts. 206, 

IV, e 208, VI, da Carta de 1988, descabe à instituição pública de ensino profissionalizante 

a cobrança de anuidade relativa à alimentação”. 

A LDB inclui no rol de deveres:  

“Art. 4º.  

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 



 

 
 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de 

ensino fundamental mais próxima de sua residência a 

toda criança a partir do dia em que completar 4 

(quatro) anos de idade.             (Incluído pela Lei nº 

11.700, de 2008)”.  

 

 Quanto à vaga mais próxima à residência da criança, devemos observar 

que esse dispositivo deve ser interpretado à luz do princípio do melhor interesse da 

criança.  

Sobre o tema, o STJ assegurou o direito da possibilidade de matrícula em escola 

pública em localidade diversa de sua residência, concluindo que: “o direito de acesso a 

ensino próximo à residência do estudante cede quando confrontado com o direito ao 

bom desenvolvimento físico e psicológico do menor e a sua manutenção na escola, 

conforme disposto no caput e no inciso I do art. 53 do ECA. Não se há falar em 

prevalência, neste caso, do interesse privado sobre o interesse público, uma vez que os 

direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente são exemplos clássicos 

da doutrina para combater a distinção entre direito público e direito privado. De certo, 

existem interesses privados que são transfixados pelo interesse público, o que justifica, 

inclusive, a atuação do Ministério Público como parte ou como fiscal da lei” .  

 

Nesse contexto, exigindo o conhecimento acerca da matricula próxima à 

residência do aluno, na prova de Promotor de Justiça, realizada em 2019 pelo MP/GO, 

foi considerada correta a afirmativa no sentido de que “A regra que garante ao aluno 

(criança ou adolescente) estudar em escola próxima de sua residência não constitui uma 

imposição, mas uma opção em beneficio do aluno, devendo ser mantida a matrícula na 

escola já frequentada em anos anteriores.”. 



 

 
 

 

 Em continuidade do texto constitucional:  

“Art. 208.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo”.  

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 

Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

 

Nesses termos, a LDB prevê:  

“Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito 

público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o Ministério Público, acionar o poder público 

para exigi-lo (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste 

artigo tem legitimidade para peticionar no Poder 

Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da 

Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a 

ação judicial correspondente”.  

 

O art. 5º, ‘caput’ da LDB traz uma legitimidade concorrente entre agentes que 

atuam na proteção à educação. Dessa forma, todos eles podem acionar o poder público 

para exigir o direito público subjetivo à educação básica obrigatória.  

O art. 5º, §3º da LDB deve ser lido de acordo com o novo CPC, que possui apenas 

um procedimento – não prevê mais o procedimento sumário. Da mesma forma, quando 



 

 
 

se tratar de uma ação civil pública, há que se observar as regras do microssistema de 

tutela coletiva. 

“Art. 208.  

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos 

no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola”. 

 

Recentemente houve uma alteração importante na LDB quanto à chamada pelo 

Poder Público quanto à frequência escolar:  

“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a 

relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 

acima de 30% (trinta por cento) do percentual 

permitido em lei (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 

2019)”.  

 

A atenção deve recair para a alteração entre a nova e antiga redação do inciso 

VIII. Antes a lei previa a notificação obrigatória ao Conselho Tutelar, ao juiz e ao 

Ministério Público, em 2019 a modificação manteve apenas em face do primeiro. 

Quanto ao percentual, antes era de 50% do limite previsto em lei, passando agora a ser 

30%.  

Vale lembrar que essa notificação deverá ocorrer quando o estabelecimento de 

ensino notar que o aluno faltou 30% do percentual permitido. Esse percentual varia 

conforme o caso, na educação infantil tem a frequência mínima de 60% enquanto nos 



 

 
 

demais níveis passa a ser 75%. Por isso, quando atingidos 30% de 40% ou de 35%, 

respectivamente, deverá a instituição informar o Conselho Tutelar.  

 

Da participação da iniciativa privada 
 

Conforme o art. 209 da CF/88 e art. 7º da LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, 

desde que atenda às condições estipuladas pelo Poder Público. 

“Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 

as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação 

nacional; 

 II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público”.  

 

“Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 

as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional 

e do respectivo sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o 

previsto no art. 213 da Constituição Federal”. 

 

O sistema educacional brasileiro admite o princípio da “coexistência de 

instituições públicas e privadas”.  

 Na ADI 1266/05, o STF decidiu que: “os serviços de educação, seja os prestados 



 

 
 

pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não 

privativo, podendo ser prestados pelo setor privado independentemente de concessão, 

permissão ou autorização. Tratando-se de serviço público, incumbe às entidades 

educacionais particulares, na sua prestação, rigorosamente acatar as normas gerais de 

educação nacional e as dispostas pelo Estado-membro, no exercício de competência 

legislativa suplementar (§ 2º do art. 24 da Constituição do Brasil)”. 

 A LDB conceitua as instituições públicas e privadas e divide as privadas em 

categorias:  

“Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis 

classificam-se nas seguintes categorias administrativas:        

I - públicas, assim entendidas as criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se 

enquadrarão nas seguintes categorias:    

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as 

que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado que não 

apresentem as características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas 

por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, 

sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade 

mantenedora representantes da comunidade;              



 

 
 

(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009) 

III - confessionais, assim entendidas as que são 

instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou 

mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 

confessional e ideologia específicas e ao disposto no 

inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei”.  

 

 Uma das condições para o livre exercício da educação pela entidade privada é a 

capacidade de autofinanciamento (art. 7º, III da LDB). Contudo, não se aplica às 

entidades:  

“Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às 

escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 

em lei, que:  

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 

excedentes financeiros em educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 

escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 

Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser 

destinados a bolsas de estudo para o ensino 

fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver 

falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando, ficando o Poder 



 

 
 

Público obrigado a investir prioritariamente na 

expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de 

estímulo e fomento à inovação realizadas por 

universidades e/ou por instituições de educação 

profissional e tecnológica poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público.   (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 85, de 2015)”.  

 

 Exigindo o conhecimento acerca da destinação de recursos públicos à 

educação, na prova de Promotor de Justiça, realizada em 2018 pelo MP/BA, foi 

considerada correta a afirmativa no sentido de que “recursos públicos podem ser 

dirigidos a escolas comunitárias, desde que assegurem a destinação de seu patrimônio 

a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de 

encerramento de suas atividades”. 

Outra questão importante pertinente à educação pública e privada consiste no 

estabelecimento de conteúdos mínimos para garantir uma formação básica comum 

entre as redes, minorando as desigualdades:  

“Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais”.  

 

Homeschooling 
 
 Em 2019, o STF foi provocado a se manifestar sobre a possibilidade do 

homeschooling no Brasil.  

 Sob a tese de repercussão geral 822, o Supremo Tribunal decidiu que:  



 

 
 

“1. A educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e 

à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como 

um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, 

dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os 

titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade 

escolar.  

2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de 

solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional 

das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos 

das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa 

vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, 

imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos.  

3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe 

qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e 

o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e 

adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical 

(desescolarização radical), unschooling moderado (desescolarização moderada) e 

homeschooling puro, em qualquer de suas variações.  

4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, 

porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada 

pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência 

circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o 

dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de matérias acadêmicas, a supervisão, 

avaliação e fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais previsões impostas 

diretamente pelo texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e objetivos do 

ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo, por 

meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF, art. 227).  



 

 
 

5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA 822): “Não 

existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, 

inexistente na legislação brasileira”. 

 Esse é um tema bem sensível e tem tendência para ser cobrado em provas. Veja 

que a decisão do STF não considerou a modalidade de educação em casa ou ensino 

doméstico inconstitucional, apenas ressaltou que depende de lei federal para 

regulamentá-la.  

 Note que a decisão ressalta que há dever de solidariedade entre o Estado e a 

família na educação de crianças e de adolescentes. Nas escolas o Estado estabelece 

conteúdo mínimo, assegura a convivência comunitária, garante a pluralidade de ideias, 

entre outros aspectos. Em casa, a família contribui com a educação diante suas crenças 

e seus aspectos morais. Há uma divisão no dever de educação.  

 No Brasil, para que haja a educação domiciliar, seria necessário garantir essa 

solidariedade entre Estado e família, já que a CF/88 não admite um monopólio da 

família. Por isso, a decisão elege a regulamentação por lei federal desde que cumpra 

alguns requisitos:  

1) Cumpra a obrigatoriedade de 4 a 17 anos;  

2) Obedeça o núcleo básico de matérias acadêmicas: nesse aspecto se torna 

importante tanto para redução de desigualdades sociais, criando um conteúdo 

mínimo de conhecimento geral, tanto na passagem da pluralidade de ideias, 

opiniões e crenças, para que haja poder de escolha das crianças e adolescente 

na forma de pensarem, e não uma doutrinação de apenas um pensamento;   

3) Supervisão e fiscalização do Poder Público: assim como faz com a iniciativa 

privada, o Poder Público deve supervisionar e fiscalizar para evitar a evasão 

escolar, garantir do conteúdo mínimo, garantir uma “frequência” mínima;  

4) Garantir a convivência familiar e comunitária: no ensino doméstico, deve ser 

garantido à criança e ao adolescente, à convivência comunitária com outras 

pessoas fora de sua família, justamente para garantir acesso à informações 



 

 
 

plurais.   

ENSINO RELIGIOSO 

Ensino religioso de natureza confessional 
 
 Nos temos do art. 210, §1º da CF/88 e do art. 33 da LDB:  

“Art. 210. § 1º O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental. 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é 

parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito 

à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo.             (Redação dada 

pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os 

procedimentos para a definição dos conteúdos do 

ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores.           (Incluído 

pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 

constituída pelas diferentes denominações religiosas, 

para a definição dos conteúdos do ensino religioso.              

(Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)”. 

 

 A combinação dessas disposições normativas resulta na possibilidade das escolas 

públicas lecionarem em horário normal a educação religiosa.  



 

 
 

 O Brasil promulgou em 2008 um acordo com a Santa Sé permitindo que as 

escolas públicas ofereçam aulas de religião confessionais, apenas com o fundamento na 

religião Católica.  

 Instado a se manifestar, o STF entendeu que: “o ensino religioso nas escolas 

públicas brasileiras pode ter natureza confessional, ou seja, pode sim ser vinculado a 

religiões específicas. A partir da conjugação do binômio Laicidade do Estado (art. 19, I) 

e Liberdade religiosa (art. 5º, VI), o Estado deverá assegurar o cumprimento do art. 210, 

§ 1º da CF/88, autorizando na rede pública, em igualdade de condições o oferecimento 

de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais previamente 

fixados pelo Ministério da Educação”.  

 Cabe a ressalva que o proselitismo, forma de convencer os demais que a religião 

adotada deveria ser adotada por todos (convencimento), em regra, é lícito, consistindo 

uma das vertentes da liberdade de expressão, já reconhecido pelo STF esse direito em 

relação às rádios comunitárias, desde que não resulte em discurso de ódio.  

 Contudo, quando se trata da rede pública de ensino, o proselitismo é proscrito 

pelo art. 33 da LDB, uma vez que no âmbito da educação o objetivo é passar 

conhecimento aos alunos para que, com liberdade, escolham suas crenças religiosas.  

Exigindo o conhecimento acerca da ensino religioso, na prova de Promotor de 

Justiça, realizada em 2019 pelo MP/MT, foi considerada incorreta a afirmativa no 

sentido de que “o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não pode ter natureza 

confessional, de modo que não pode ser vinculado a nenhuma religião específica”. 

Da mesma forma, na prova de Promotor de Justiça, realizada em 2019 pelo 

MP/SC, foi considerada incorreta a afirmativa no sentido de que “o ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, e somente pode ter natureza não confessional, conforme o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 

 

Da liberdade de consciência e crença do aluno  



 

 
 

 
 Em 2019, foi incluído à LDB, o art, 7º-A regulamentando o direito fundamental 

de consciência e crença do art. 5º, 5º, VIII da CF/88:  

“Art. 7º-A.  Ao aluno regularmente matriculado em 

instituição de ensino pública ou privada, de qualquer 

nível, é assegurado, no exercício da liberdade de 

consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e 

motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de 

aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de 

sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, 

devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem 

custos para o aluno, uma das seguintes prestações 

alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º 

da Constituição Federal:               (Incluído pela Lei nº 

13.796, de 2019)       (Vigência) 

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser 

realizada em data alternativa, no turno de estudo do 

aluno ou em outro horário agendado com sua anuência 

expressa;                 (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)     

(Vigência) 

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade 

de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega 

definidos pela instituição de ensino.               (Incluído 

pela Lei nº 13.796, de 2019)     (Vigência) 

§ 1º  A prestação alternativa deverá observar os 

parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da 

ausência do aluno.                   (Incluído pela Lei nº 13.796, 

de 2019)     (Vigência) 

§ 2º  O cumprimento das formas de prestação 



 

 
 

alternativa de que trata este artigo substituirá a 

obrigação original para todos os efeitos, inclusive 

regularização do registro de frequência.                 (Incluído 

pela Lei nº 13.796, de 2019)     (Vigência) 

§ 3º  As instituições de ensino implementarão 

progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as 

providências e adaptações necessárias à adequação de 

seu funcionamento às medidas previstas neste artigo.                    

(Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)     (Vigência) 

§ 4º  O disposto neste artigo não se aplica ao ensino 

militar a que se refere o art. 83 desta Lei.                   

(Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)     (Vigência)              

(Vide parágrafo único do art. 2)”.  

 

 Importante ficar atento a esta disposição legal recente.  

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 De acordo com a repartição de competências constitucionais legislativas:  

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre:  

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;   

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 



 

 
 

2015)”.  

 

 Nesse sentido, o STF entende que: “Por sua vez, a Constituição Federal atentou 

também de ajustar a competência legislativa entre os entes da Federação, porém, não 

existe hierarquia entre as normas provenientes dos diferentes entes federativos. 

Existindo por assim dizer, apenas uma divisão de competências, em que à União cabe 

legislar privativamente, sobre diretrizes e bases da educação nacional, e de forma 

concorrente com os Estados e o Distrito Federal, compete-lhe legislar sobre educação, 

cultura, ensino e desporto, conforme art.24”.  

 Os arts. 9º a 11 da LDB trazem as competências de cada ente de forma específica, 

vale a pena a leitura.  

Quanto à prestação do serviço de educação pública:  

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios: 

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 85, de 2015)”.  

 

 Sendo a competência comum, o art. 211 da CF/88 dispôs:  

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 



 

 
 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de forma a assegurar a 

universalização, a qualidade e a equidade do ensino 

obrigatório.      (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 108, de 2020)”.   

 

 O aluno deve observar que o texto constitucional previu que os entes municipais, 

estaduais e distrital atuarão preferencialmente nesses níveis de ensino, o que não 

impede que prestem o serviço público em níveis diversos.  

 Porém, devemos nos ater que o art. 11 da LDB exige que o Município:  

“Art. 11. 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino”.   

  

 Por fim, atente-se para não confundir a repartição de competência com os 

sistemas federais, estaduais, distritais e municipais de ensino dos arts. 16 a 18 da LDB.  

O FINANCIAMENTO DA EDUÇÃO E O FUNDEB 



 

 
 

A questão de financiamento à educação é importante para uma compreensão 

de direito financeiro e tributário ante a repartição das competências constitucionais. 

Para concurso, costuma-se cobrar o texto na constituição e algumas disposições da LDB 

referente ao tema. 

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos 

de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere 

o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e 

ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à 

remuneração condigna de seus profissionais, 

respeitadas as seguintes disposições:        (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 108, de 2020)”.  

 

Nesse contexto, exigindo o conhecimento acerca da financiamento da 

educação, na prova de Promotor de Justiça, realizada em 2016 pelo MP/RS, foi 

considerada correta a afirmativa no sentido de que “a União aplicará, anualmente, 

nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco 

por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

Como dito convém a leitura integral desses artigos citados e da LDB. Esses 

dispositivos tratam do financiamento da educação pelos entes federativos. O art. 212 

prevê as receitas provenientes de impostos, as quais serão complementadas por outros 

meios de receita, como a fonte adicional da contribuição social do salário-educação.  

O mais importante aqui é chamar a atenção para a EC 108/20, a qual previu o 



 

 
 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB).  

Trata-se de um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual 

formado por parte do percentual previsto no art. 212, destinado aos Estados, DF e 

Municípios que prestem serviços de educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e médio).  

A EC 108/20 não criou este fundo, ele era previsto inicialmente como FUNDEF, 

prevendo o financiamento apenas do ensino fundamental. Depois, foi substituído pelo 

FUNDEB que considerou toda a educação básica, contudo sua vigência temporária iria 

somente até 2020.  

Visando eternizar o FUNDEB, a EC incluiu-o no texto constitucional sem prazo de 

vigência e aumentou a participação da União no seu financiamento.  

Mas qual a diferença dos fundos do art. 212 e do art. 212-A? Parte dos recursos 

do art. 212 serão destinados ao FUNDEB, os quais deverão ser gastos especificamente 

com a manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica e com a 

remuneração dos profissionais. O que não for FUNDEB poderá ser gasto fora dessas 

hipóteses com educação.  

Na distribuição desses recursos do fundo serão distribuídos proporcionalmente 

às matrículas nas escolas públicas e conveniadas a serem apuradas no último censo 

escolar, considerando as etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de 

estabelecimento de ensino.  

A emenda trouxe a previsão do orçamento e sua complementação através do 

valor anual por aluno (VAAF) e o valor total por aluno (VAAT).   

 

Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula  

Bons estudos! 

 


