
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
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SAÚDE 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

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; 

 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.”; 

 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; 

  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; 

 É um direito fundamental/humano, portanto, indisponível. 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; 

 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; 

 É direito de 2ª (segunda) dimensão/geração, prestacional, social, ou seja, 

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); 

  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; 

 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). 

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

direito à 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); 

 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; 

  A saúde também é 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; 

 

COMPETÊNCIA DOS ENTES POLÍTICOS 

 

 Competência material: compete à União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios cuidar da saúde (competência comum); 

 Competência legislativa: 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; 

 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); 

 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 (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 (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);\ 

 Como base no “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. 

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 (STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

2/9/2020 (Info 989); 

 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 (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 

 Há, no mundo, basicamente 03 (três) sistemas de saúde:  

 

 

 

 

 
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 



 

 

 

 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; 

 O direito público subjetivo à saúde representa “prerrogativa jurídica indisponível 

assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 

196)” (RE 271286 AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. Celso de Mello); 

  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; 

 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); 

  Assim, lhe é outorgada 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. 

 

Saúde complementar e Saúde suplementar 
 

Saúde complementar Saúde suplementar 

Ações e serviços de saúde que, embora prestados Ações e serviços privados de saúde 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. 

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. 

Parágrafo único. A participação complementar 

dos serviços privados será formalizada mediante 

contrato ou convênio, observadas, a respeito, as 

Lei 9.961/2000 (que cria a ANS) 

Lei 9.656/1998 (planos e seguros de saúde) 



 

 

 

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). 

 

Princípios informadores 
 

 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); 

 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); 

 “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); 



 

 

 

 “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); 

 “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); 

 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. 

 

 Princípio da universalidade: 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. 

 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; 

 

 "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); 

 Princípio da descentralização: reflete o federalismo cooperativo ou integrativo 

adotado no Brasil: 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; 

  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: 

 

 

 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 

Municípios; e Secretaria de Saúde do Distrito Federal). 

 Princípio da participação social/comunitária: decorrência do princípio da 

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

 

 Atendimento primário (baixa complexidade - atenção básica) 

 Atendimento secundário (média complexidade) 

 Atendimento terciário (alta complexidade) 



 

 

 

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). 

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. 

 

 

 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.  

 

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; 

 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.  

 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

(FAMACOVIGILÂNCIA) 

 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 

 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. 

 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; 

 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); 

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

extrajudiciais (art. 129, III, IX); 

 Com a CF/88, o Ministério Público foi erigido à 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 é 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); 

 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; 

 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. 

 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 à 

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; 

 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. 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Judicialização vs. Ativismo judicial 
 

 Enquanto a judicialização é um fato, o ativismo judicial é uma atividade do 

Judiciário, de modo que são conceitos primos (Min. Barroso); 



 

 

 

 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; 

 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); 

 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  
 

 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; 

 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; 

 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 
 

 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; 

 Tais direitos estão previstos em normas programáticas, as quais veiculam programas 

a serem implementados pelo Estado; 

 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 

o 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; 

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

separação dos Poderes. 

 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 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. 

 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; 

 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; 

 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. 

 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 previsto na CF, tal qual o direito à saúde; 

 Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Caráter relativo à 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" (STF, 

ADPF 45); 

 “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; 

 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. 
 

Metodologia fuzzy 
 

 Segundo o Canotilho, “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. 

 

DIREITO À EDUCAÇÃO  

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 O direito à educação está dentro do Título: Da Ordem Social;  

 É um direito de todos e um dever do Estado e da família (princípio da 

solidariedade);  

 Deve ser provido e incentivado por toda a sociedade; 



 

 

 

 Direito à educação deve assegurar: exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho;  

 É um direito social fundamental;  

 A Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional regulamenta a educação no 

âmbito escolar.  

 Dentre os princípios e finalidades elencados no art. 206 da CF/88, destacam-se:  

 

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola: o STF já 

decidiu que o ‘cartão cidadão’, documento exigido por determinado ente 

federado para prestar serviços é inconstitucional, por violar a igualdade. Da 

mesma forma, o tribunal decidiu que na transferência de ofício é garantida 

a matricula em instituição pública se inexistir instituição congênere à 

origem.  

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber e do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas: com base 

nestes princípios, o STF declarou a inconstitucionalidade formal e material 

de lei municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual. Nesse 

sentido, também declarou que viola a CF/88 a busca e apreensão de 

materiais de cunho eleitoral e a suspensão de atividades de divulgação de 

ideias em universidades públicas e particulares.  

 Gratuitidade do ensino público em estabelecimentos oficiais: nesses 

termos, o STF editou súmula vinculante nº 12 entendendo que a cobrança 

de taxa de matrícula nas universidades públicas viola a CF/88. Contudo, 

quando se trata de curso de especialização, a CF/88 não obsta a cobrança, 

bem como as instituições militares são autorizadas a cobrança. 

 

  

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

 É assegurado às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial.  



 

 

 

 Devem as universidades obedecer o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

  Dentre as diversas decisões sobre o tema, destacam-se: a súmula 47 do STF que 

obsta a livre demissão pelo PR do reitor da universidade durante o prazo de 

sua investidura.  

 

O DIREITO E O DEVER DE EDUCAÇÃO 

 

 Conceitos importantes:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Direito e dever do Estado. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 

17 anos de idade.  

 É assegurado o direito à educação básica, obrigatória e gratuita, aos que não 

tiverem oportunidade de acesso na idade própria (garantia do direito à 

educação e à aprendizagem ao longo da vida). 

 Trata-se de direito fundamental social. 

 Seu descumprimento carreta em crime de abandono intelectual do CP.  

 Quanto ao ensino médio, a CF dispõe sobre a sua progressiva universalização.  

 Deve haver atendimento às pessoas com deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

 Cabível a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito das pessoas com 

deficiência. 

 O STF entende que as escolas privadas devem obedecer as exigências legais do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência no que tange as medidas para assegurar 

uma educação às pessoas dotadas de necessidades especiais, sem que possam 

aumentar as mensalidades.  

 Em importante decisão, o STF decidiu que o Município não pode se recusar a 

cumprir o mandato constitucional de fornecer vagas em creches e pré-escolas 

aos educandos. Caso se recuse, haverá inaceitável omissão governamental. 

Sendo direito fundamental não comporta avaliações meramente 

discricionárias da Administração Pública (direito público subjetivo). 

 Obrigação de matrícula é a partir do dia em que a criança completar 4 anos. 

 Legitimidade concorrente entre cidadão, organização sindical, associação 

comunitária, entidade de classe e Ministério Público em acionar o Poder Público 

para o acesso à educação.  

 Há dever de notificação ao Conselho Tutelar do Município quando o aluno 

apresentar faltas acima de 30% do limite percentual.  

 O ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais, tenha 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público e possuam capacidade 

de autofinanciamento (princípio da coexistência de instituições públicas e 

privadas) 



 

 

 

 As entidades particulares se subdividem em: particulares em sentido estrito, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

 Recursos públicos poderão ser destinados apenas às três últimas subespécies 

desde que comprovem finalidade não-lucrativa e assegurem a destinação de seu 

patrimônio a outra escola da mesma natureza no caso de enceramento.  

 Homeschooling não é admitido atualmente no Brasil conforme decisão do STF. 

Contudo, não declaro que essa modalidade de ensino domiciliar é 

inconstitucional. O Tribunal decidiu que essa modalidade exige uma lei federal 

que regulamente e assegure o cumprimento de algumas condições, dentre 

elas, a convivência familiar e comunitária e a supervisão e fiscalização do Poder 

Público.  

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

 O STF entende que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter 

natureza confessional, ou seja, pode ser vinculado a religiões específicas. 

  O ensino religioso deve constituir matrícula facultativa, em horários normais.  

 Há vedação ao proselitismo na educação, apesar de ser permitido como regra 

geral. 

 Previsão legal na LDB de invocar o direito de consciência e crença nas escolas 

públicas ou privadas para ausentar-se da prova ou de aula marcada para dia 

em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais 

atividades.  

 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 Competência privativa da União em legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

 Competência concorrente entre todos os entes em legislar sobre educação.  

 Competência comum em prestar serviços de educação:   

 Municípios: prioritariamente ensino fundamental e educação infantil. 



 

 

 

Podem  atuar em outros níveis, desde que plenamente atendidas as áreas 

de sua competência.  

 Estados e DF: prioritariamente no ensino fundamental e médio.  

 

O FINANCIAMENTO DA EDUÇÃO E O FUNDEB 

 Sobre o financiamento é importante gravar que:  

UNIÃO  
ESTADOS, DF e 

MUNICÍPIOS 

Anualmente nunca menos 

de 18% 

Anualmente no mínimo 

25% 

Da receita resultante de impostos 

 

 FUNDEB (EC 108/20): Fundo especial de natureza contábil de âmbito estadual, 

destinado aos Estados, DF e Municípios para aplicação na educação básica. 

 Distribuição dos recursos do fundo será proporcional às matrículas em escolas 

públicas e conveniadas a serem apuradas no último censo escolar.   

 


