
NATALIA PASQUINI MORETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS SANITÁRIOS NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Doutor Thiago Marrara de Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

SÃO PAULO 

2014 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS SANITÁRIOS NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

NATALIA PASQUINI MORETTI 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como exigência 

para obtenção do título de Mestre em 

Direito, sob a orientação do Professor 

Doutor Thiago Marrara de Matos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014



 

i 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

Natalia Pasquini Moretti 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em Direito 

Área de Concentração: Direito do Estado 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Professor Dr.: __________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________ Assinatura: _______________________ 

Professor Dr.: __________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________ Assinatura: _______________________ 

Professor Dr.: __________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________ Assinatura: _______________________ 

 



 

ii 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objeto examinar a atuação administrativa consensual, com enfoque na 
solução de conflitos sobre prestações materiais de saúde na esfera administrativa. A 
Constituição Federal de 1988 reconhece expressamente a saúde como direito fundamental 
de todos e determina ser dever do Estado garanti-lo, mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. Para alcançar os fins estatuídos 
pelo constituinte, diversas políticas públicas têm sido elaboradas e executadas. Porém, tendo 
em vista que grande parte da população não tem acesso às ações e serviços de saúde, o 
trabalho se propõe a indicar possíveis alternativas para enfrentar esta problemática brasileira. 
Para construir uma concepção dogmática adequada à compreensão do direito à saúde e de 
suas repercussões jurídicas, a dissertação analisa a teoria dos direitos fundamentais, 
explicitando as variadas funções que o direito à saúde pode exercer conforme o caso 
concreto. A função positiva do direito à saúde é destacada neste estudo, sobretudo, sua 
importância no Estado Social na promoção da igualdade material. Na sequência, o trabalho 
se dedica ao estudo do Sistema Único de Saúde (SUS), com base na estrutura delineada pela 
Constituição para conduzir a elaboração e a execução de políticas sanitárias. Em seguida, o 
tema da participação popular na Administração Pública é examinado como vetor do caráter 
Democrático do Estado, analisando seus pressupostos, instrumentos e, ainda, suas formas de 
expressão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, o texto explora o modelo 
de Administração consensual no Brasil, especialmente no tocante à atividade de dirimir 
controvérsias na via administrativa, buscando identificar se, e em quais casos, esta atuação 
configura um autêntico módulo convencional. Feito o recorte temático proposto como linha 
de pesquisa, o trabalho examina instrumentos pró-consensuais institucionalizados para a 
solução de conflitos em matéria de saúde na via administrativa, apontando caminhos 
voltados à realização do direito fundamental à saúde e aos objetivos do Estado previstos na 
Constituição Federal.  
 
Palavras-chave: direito fundamental à saúde; políticas públicas; participação popular na 
Administração Pública; Sistema Único de Saúde (SUS); soluções consensuais.  



 

iii 
 

ABSTRACT 

 

This essay intends to examine the consensual administrative action, approaching to the 
conflict resolution regarding to medical supplies as well as healthcare services in the 
administrative process. The Federal Constitution of 1988 expressly recognizes health as a 
fundamental right and State’s guarantee duty, through social and economic policies, which 
has the propose of health promotion, protection and recovery. In order to realize the 
constitutional aims, a lot of public policies have been developed and implemented. However, 
considering that great amount of the population does not have access to healthcare actions 
and services, the study has the purpose of identifying possible alternatives to deal with this 
Brazilian issue. In order to develop an appropriate dogmatic understanding related to right 
to health and its legal repercussions, this essay analyzes the fundamental rights theory, 
explaining the various right to health functions that could be used according to the case. The 
right to health’s positive function is highlighted in this essay, mainly, its importance to the 
Social State regarding to substantive equality promotion. Afterwards, this essay studies the 
Brazilian healthcare system (so-called Sistema Único de Saúde, or simply SUS), based on 
the structure outlined by the Constitution related to development and performance of public 
health policies. Then, the public participation theme in Public Administration is analyzed as 
a Democratic State conductor, going through its assumptions, instruments, and also its way 
of expression in the Brazilian healthcare system (SUS). Finally, the study explores the 
Brazilian consensual administrative model, especially in relation to conflict resolution 
activity in the administrative process, with the view to identify if, and in which cases, this 
action consist on a genuine conventional mechanism. In the conclusion, the analyze focuses 
on institutional mechanisms in favor of conflicts resolution by consensus regarding to heath 
in the administrative process, pointing out possible ways which conduces to right of heath 
effectiveness and achievements related to the objectives stated in the Federal Constitution. 
 
Keywords: fundamental right to health, public policies; public participation in Public 
Administration; Brazilian healthcare system (SUS); consensual resolutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde é um bem jurídico fundado na dignidade da pessoa humana e 

indissociavelmente ligado à vida, o bem jurídico mais importante que existe. O conceito 

amplo formulado na Constituição da Organização Mundial de Saúde consagra que “a 

saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência 

de doenças ou enfermidades”.  

O processo de afirmação histórica dos Direitos Humanos trouxe relevantes 

avanços para a humanidade, particularmente o fortalecimento da noção de Estado de 

Direito e da garantia dos direitos fundamentais. Com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, por consenso geral, a saúde foi reconhecida como um valor essencial 

às pessoas, merecendo um tratamento especial do sistema normativo. 

 No Brasil, somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 a 

saúde foi afirmada como um direito fundamental social, como se infere da leitura do 

artigo 6º. O regime jurídico-constitucional do direito à saúde assegura a aplicabilidade 

imediata da norma, fundada no disposto no artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição 

Federal. Ademais, o direito fundamental à saúde é dotado de eficácia normativa reforçada, 

constituindo limitação material ao exercício do poder de reforma constitucional (artigo 

60, parágrafo 4º, inciso IV).  

Embora a saúde tenha sido consagrada na Constituição Federal como direito 

fundamental, gerando, assim, a legítima pretensão em face do Estado quanto à sua 

efetividade, é certo que grande parte da população brasileira está alijada do exercício de 

tal direito. O resultado da pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE)1, publicada em 

                                                 
1 Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012.  
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janeiro de 20122, demonstra que os fundamentos da República Federativa do Brasil3 e 

seus principais objetivos4 estão dissociados da triste realidade da saúde pública 

brasileira.5  

Os principais dados dessa pesquisa indicam que, numa análise geral, a população 

brasileira reprova as ações e serviços públicos de saúde6: 61% (sessenta e um por cento) 

dos entrevistados consideram o serviço público de saúde no país “péssimo” ou “ruim”7; 

54% (cinquenta e quatro por cento), consideram o serviço público de saúde de sua cidade 

                                                 
2 A pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira: saúde pública”, consta na íntegra como anexo I a esta 
dissertação. Suas especificações técnicas são as seguintes: o período de campo compreendeu os dias 16 a 
20 de setembro de 2011; foi realizada com eleitores de 16 (dezesseis) anos ou mais da área em estudo; o 
universo de eleitores foi estratificado, sendo cada um dos estratos composto por um Estado-membro da 
Federação, exceto os estados do Acre, Amapá e Roraima, que juntos compõem apenas um estrato; nos casos 
em que o Estado possui Região Metropolitana, seu universo foi estratificado em Região Metropolitana e 
Interior; o modelo de amostragem utilizado foi o de conglomerados em 3 (três) estágios; foram realizadas 
2200 (duas mil e duzentas) entrevistas pessoais, com utilização de questionário elaborado conforme os 
objetivos da pesquisa, em 141 (cento e quarenta e um) Municípios; o intervalo de confiança estimado é de 
95% (noventa e cinco por cento) e a margem de erro máxima estimada é de 2 (dois) pontos percentuais para 
mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra; e houve controle de qualidade nos 
questionários. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, 
p.66-67.   
3 Nos termos do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, incisos II e III, a República Federativa do Brasil, 
constituída como Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos, dentre outros, a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana, in verbis: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.” 
4 O artigo 3º da Constituição Federal prescreve o seguinte: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.”  
5 Esta pesquisa indica que um em cada três trabalhadores, nos últimos 12 (doze) meses, perdeu pelo menos 
um dia de trabalho por motivos relacionados à saúde e, no mesmo período, 7% (sete por cento) dos 
trabalhadores perderam pelo menos um dia de trabalho devido a acidente de trabalho. Entre os 
entrevistados, 67% (sessenta e sete por cento) têm ou tiveram um trabalho remunerado nos últimos 12 
(doze) meses. Dentre esses, 35% (trinta e cinco por cento) perderam pelo menos um dia de trabalho no 
último ano por razões de saúde. Quanto aos últimos 30 (dias), a pesquisa demonstra que 14% (quatorze por 
cento) dos trabalhadores deixaram de realizar suas atividades laborais devido a algum problema relacionado 
à sua saúde. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, 
p.12 e 39-41. 
6 Apesar disso, 48% (quarenta e oito por cento) dos brasileiros que utilizaram serviço na rede pública de 
saúde nos últimos 12 (doze) meses consideraram-no “ótimo” ou “bom”, enquanto para 22% (vinte e dois 
por cento) foi “ruim” ou “péssimo”. A mesma pesquisa revelou que os serviços privados de saúde 
receberam melhor avaliação. Para os entrevistados que utilizaram algum serviço de saúde na rede privada 
para si próprio, nos últimos 12 (doze) meses, 63% (sessenta e três por cento) consideraram o atendimento 
“ótimo” ou “bom” e 16% julgaram-no como “péssimo” ou “ruim”. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da 
sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 10 e 23.  
7 Sobre a qualidade do sistema público de saúde no Brasil, apenas 1% (um por cento) da população a avalia 
como “ótima”, 9% (nove por cento) como “boa”, 28% (vinte e oito por cento) a avalia como regular, 22% 
(vinte e dois por cento) como ruim e 39% (trinta e nove por cento) a considera péssima. Pesquisa CNI – 
IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 13. 
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“péssimo” ou “ruim”8; 85% (oitenta e cinco por cento), não perceberam avanços no 

sistema público de saúde no país nos últimos três anos9; e 95% (noventa e cinco por 

cento), reconhecem ser necessário destinar mais recursos para a saúde.10  

A gravidade deste quadro é ainda maior se levarmos em conta que 73% (setenta e 

três por cento)11 da população brasileira12 dependem exclusivamente das ações e serviços 

fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.13 Tendo em consideração a última estatística 

apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são aproximadamente 141 

milhões de brasileiros que necessitam da rede pública para a proteção, a promoção e a 

                                                 
8 A avaliação da evolução do sistema público de saúde na cidade dos entrevistados, nos últimos três anos, 
varia conforme a região em que residem. Enquanto na Região Sul do país 26% (vinte e seis por cento) dos 
entrevistados considera que a qualidade do sistema de saúde melhorou, na Região Nordeste 48% (quarenta 
e oito por cento) acredita que a qualidade do sistema público de saúde se agravou neste período. O sistema 
público é considerado pior pelos residentes nos municípios com mais de 100 (cem) mil habitantes ou nas 
capitais, em comparação com os residentes de municípios menores ou no interior. Pesquisa CNI – IBOPE: 
retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 13-15.     
9 Este percentual resulta da soma de 42% (quarenta e dois por cento) dos entrevistados, para os quais não 
houve mudança no sistema público de saúde brasileiro, e de 43% (quarenta e três por cento) dos 
entrevistados que consideram ter se agravado a situação do serviço público de saúde no Brasil nos últimos 
3 (três) anos. Apenas 14% (quatorze por cento) dos entrevistados acreditam que o sistema público de saúde 
no país se tornou melhor nos últimos três anos. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: 
saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 9, 14 e 22. 
10 Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012. p. 9-11. 
11 Os dados levantados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (IBOPE) indicam que apenas 27% da população brasileira têm planos de saúde. O 
percentual de pessoas que contratam plano de saúde ou convênio é maior na medida em que aumenta a 
renda familiar. Das famílias com renda até um salário mínimo, apenas 7% (sete por cento) dos entrevistados 
têm plano de saúde ou convênio. Para o grupo em que a renda familiar é de cinco a dez salários mínimos, 
este percentual passa para 52% (cinquenta e dois por cento) e alcança 83% (oitenta e três por cento) dos 
entrevistados cuja renda familiar supera a 10 (dez) salários mínimos. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da 
sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p.14 e 17.   
12 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada no dia 
31/08/2012 no Diário Oficial da União e encaminhada para o Tribunal de Contas da União, a população 
residente no Brasil foi estimada em 193.946.886 (cento e noventa e três milhões novecentos e quarenta e 
seis mil oitocentos e oitenta e seis), tendo como referência 1º de julho de 2012. Disponível no site do IBGE 
na Internet: <http://www.ibge.gov.br/>. Consulta em 23/03/2013.  
13 Das pessoas entrevistadas que têm plano de saúde, apenas 1% (um por cento) utiliza somente ou 
principalmente o serviço público, ao passo que 91% (noventa e um por cento) utilizam somente ou 
principalmente o serviço privado. A rede privada é utilizada de forma exclusiva por apenas 10% (dez por 
cento) dos entrevistados. De acordo com esta pesquisa, 62% (sessenta e dois por cento) dos entrevistados 
avaliam os hospitais privados incontestavelmente melhores do que os públicos e 86% (oitenta e seis por 
cento) dos entrevistados concordam, ainda que parcialmente, com esta afirmativa. Considerando apenas os 
entrevistados que utilizaram hospital público e/ou privado nos últimos 12 (doze) meses, a nota média 
atribuída aos hospitais públicos é de 5,7 (cinco inteiros e sete décimos) enquanto que a dos hospitais 
privados é de 8,1 (oito inteiros e um décimo). Os entrevistados atribuíram notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 
onze itens dos hospitais públicos e privados, quais sejam: material hospitalar e medicamentos; condição de 
limpeza/manutenção; roupas, toalhas e roupa de cama, facilidade de acesso ao hospital; segurança; 
disponibilidade de medicamentos; relação do hospital com os pacientes/parentes; infraestrutura e 
equipamentos médicos; alimentação oferecida; tempo médio para a realização de exames; e tempo de espera 
para atendimento/internação. Dos entrevistados que utilizam apenas o serviço privado, 97% (noventa e sete 
por cento) possuem plano de saúde ou convênio. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: 
saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 9, 18, 24-26 e 35. 
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recuperação de sua saúde14 e não conseguem receber atendimento médico ou hospitalar 

com boa qualidade e em tempo razoável. 15   

Em relação ao acesso às ações e serviços de saúde, as principais iniciativas 

sugeridas pela população para melhorar os serviços de saúde na rede pública são: o 

aumento do número de médicos16 17 e o aperfeiçoamento da infraestrutura das unidades 

                                                 
14 Os dados são semelhantes às informações colhidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
em 2012, de que apenas quarenta e oito milhões seiscentos e sessenta mil brasileiros têm acesso a plano de 
assistência médico-hospitalar. Beneficiários de planos de saúde mais conscientes de seus direitos. 
Disponível em: <http://www.ans.gov.br>. Consulta em 02 de março de 2013.  
15 Dentre os problemas do sistema público de saúde, para 55% (cinquenta e cinco por cento) dos 
entrevistados, o principal consiste na dificuldade de conseguir atendimento médico. O tempo de espera para 
marcar a consulta ou o exame, ou para sua realização é o motivo de maior reclamação dos brasileiros quanto 
à saúde pública de sua cidade. Em seguida, 10% (dez por cento) dos entrevistados indicam a falta 
equipamentos e investimentos na rede pública de saúde e 9% (nove por cento) se queixam da falta de 
médicos. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p.10 
e 29-30.  
16 Conforme a pesquisa Demografia Médica no Brasil, publicada em fevereiro de 2013 pelo Conselho 
Federal de Medicina, enquanto em 1970 havia apenas 58.994 (cinquenta e oito mil novecentos e noventa e 
quatro) médicos em atividade no Brasil, o número de registros em outubro de 2012 atingiu 388.015 
(trezentos e oitenta e oito mil e quinze). O expressivo crescimento da categoria de 1970 a 2012 foi de 
557,72% (quinhentos e cinquenta e sete inteiros e setenta e dois décimos por cento), ao passo que a 
população brasileira cresceu apenas 101,84% (cento e um inteiros e oitenta e quatro décimos por cento), 
totalizando 193.867.971 habitantes. O atual número de médicos em atividade no Brasil se aproxima de 
400.00 (quatrocentos mil) e alcança a razão de 2 (dois) médicos por grupo de 1.000 (mil) habitantes, um 
aumento de 73,92% (setenta e três inteiros e noventa e dois décimos por cento) em relação a 1980, quando 
esta proporção era de 1,15 (um inteiro e quinze décimos). Contudo, a distribuição geográfica de médicos 
registrados no país é bastante desigual se considerarmos as regiões do país, os Estados, suas capitais e as 
demais cidades. Enquanto nas Regiões Norte e Nordeste o índice de médico por mil habitantes equivale 
praticamente à metade da média nacional (de 1,01 e de 1,2, respectivamente), na Região Sudeste o índice 
é de 2,67 (dois inteiros e sessenta e sete décimos), na Região Sul é de 2,09 (dois inteiros e nove décimos), 
e na Região Centro-Oeste é de 2,05 (dois inteiros e cinco décimos). Com base no cadastrado do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) há 287.693 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e 
noventa e três) médicos cadastrados, enquanto que o número de médicos registrados no Conselho Federal 
de Medicina é de 388.015 (trezentos e oitenta e oito mil e quinze). A diferença está relacionada às 
inconsistências daquele cadastro, sobretudo em relação ao setor privado, e com o fato de que parte dos 
médicos não atua em estabelecimentos de saúde, mas em universidades, na indústria farmacêutica, na 
promoção da saúde, em setores administrativos, dentre outros. Dos 287.693 médicos cadastrados no CNES, 
215.640 médicos atuam no Sistema Único de Saúde, em serviços públicos municipais, estaduais e federais, 
o que representa 55,50% (cinquenta e cinco inteiros e cinquenta décimos por cento) do total de 388.015 
médicos ativos registrados no CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Demografia Médica no Brasil: 
cenários e indicadores de distribuição, v. 2. SCHEFFER, Mário (coordenador). CASSENOTE, Alex; 
BIANCARELLI, Aureliano (pesquisadores). São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo, 2013.  
17 A Constituição Federal proíbe, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos (CF, art. 37, 
XVI). Porém, excepcionalmente, se houver compatibilidade de horários, dentre outros, permite a 
cumulatividade de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas, assim entendidos os médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. (CF, art. 37, inciso 
XVI, alínea “c”). A finalidade dessa norma constitucional é contribuir para que seja suprida a carência de 
profissionais que prestam serviços na área da saúde pública, viabilizando que sejam desempenhadas 
atribuições relativas a mais de um cargo, in verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é 
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”  
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de saúde, mencionados por 57% (cinquenta e sete por cento) e por 54% (cinquenta e 

quatro por cento) dos entrevistados, respectivamente.18 

É verdade que a avaliação dos serviços públicos de saúde não é negativa em todos 

os aspectos19. O resultado da avaliação dos entrevistados que conheciam as ações e os 

programas de governo foi satisfatório, visto que receberam, em média, a nota 6,6 (seis 

inteiros e seis décimos), em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).20 O programa relativo à 

Campanha de Vacinação foi o melhor avaliado pela população, com nota média de 8,8 

(oito inteiros e oito décimos). Por sua vez, o programa Brasil unido contra a dengue21 

recebeu nota 7,9 (sete inteiros e nove décimos). Ao programa Farmácia Popular22 foi 

atribuída nota 7,4 (sete inteiros e quatro décimos). O Serviço de Atendimento Móvel de 

                                                 
18 Pesquisa CNI- IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p.11 e 32. 
19 A pesquisa em análise demonstra que a maioria da população aprova a qualidade dos medicamentos 
genéricos, visto que 54% (cinquenta e quatro por cento) dos entrevistados concordam totalmente que o 
medicamento genérico é tão bom quanto o medicamento de marca e 28% (vinte e oito por cento) concordam 
em parte com essa afirmação. Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. 
Brasília: CNI, 2012, p. 37.  
20 Dos seis programas governamentais apresentados, dois são conhecidos por quase todos os entrevistados: 
Campanhas de Vacinação e Combate à Dengue. De outro lado, 5% (cinco por cento) dos entrevistados não 
quiseram ou não souberam responder sobre a Farmácia Popular, 8% (oito por cento) não quiseram ou não 
souberam responder acerca do SAMU 192, 10% (dez por cento) não quiseram ou não souberam avaliar o 
Programa Estratégia Saúde da Família e 16% (dezesseis por cento) não souberam ou não quiseram atribuir 
uma nota à UPA 24h.  Pesquisa CNI - IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: 
CNI, 2012, p. 16. 
21 O combate à dengue foi instituído como programa em razão da gravidade desta moléstia no campo da 
saúde pública mundial. O Ministério da Saúde apresentou as Diretrizes Nacionais para Prevenção e 
Controle da Dengue, visando auxiliar os estados e os municípios na organização de suas atividades de 
prevenção e controle, contribuindo para evitar a ocorrência de óbitos e reduzir o impacto das epidemias de 
dengue. O desafio é dar sustentabilidade e continuidade a esses resultados, tendo como meta uma taxa de 
letalidade por dengue menor que 1%. A cartilha da saúde de 2012, do Ministério da Saúde, aponta, até a 
semana epidemiológica 17, uma redução do número de casos de casos de 52% em 2009, comparado ao 
mesmo período de 2008. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
22 O Programa “farmácia popular” foi criado em 2004 pelo governo federal considerando o dever do Estado 
de garantir os meios indispensáveis à prevenção, à promoção e à recuperação da saúde, a necessidade de 
oferecer alternativas de acesso à assistência farmacêutica, com vistas à promoção da integralidade do 
atendimento à saúde e a meta de assegurar medicamentos essenciais para o tratamento dos agravos com 
maior incidência na população (hipertensão arterial, diabetes mellitus, contracepção, incontinência, 
dislipidemia, asma, rinite, osteoporose e glaucoma), mediante redução de seu custo para os pacientes. O 
programa possui uma rede própria de Farmácias Populares e parceria com farmácias e drogarias da rede 
privada, denominada "Aqui tem Farmácia Popular". A Lei nº 10.858/2004 autorizou a Fundação Oswaldo 
Cruz - Fiocruz, a disponibilizar medicamentos, produtos básicos e essenciais à saúde da população a baixo 
custo, mediante ressarcimento. A finalidade do programa é a diminuição do impacto dos preços dos 
medicamentos no orçamento familiar a partir do sistema de pagamento conjunto, em que o poder público 
custeia cerca de 90% do valor do medicamento e o cidadão arca com o restante. O Decreto nº 5.090/04 
regulamentou e instituiu o programa “Farmácia Popular do Brasil”. A Portaria nº 971, de 15 de maio de 
2012 prevê as normas operacionais do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), que disciplinam a 
instalação de Farmácias Populares em parceria com Estados, Distrito Federal, Municípios e instituições, 
bem como com a rede privada de farmácias e drogarias. Disponível em: < http://portal.saude.gov.br>. 
Acesso em 05/02/2013. 
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Urgência (SAMU 192)23 recebeu nota 7,2 (sete inteiros e dois décimos). Ao Programa 

Estratégia Saúde da Família24 (antigo Programa Saúde da Família)25 os entrevistados 

                                                 
23 O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências integra a Política Nacional de Atenção às Urgências, que 
deve ser feita em todos os níveis do Sistema Único de Saúde, organizando a assistência desde as unidades 
básicas, equipes de saúde da família, até os cuidados pós-hospitalares na convalescença, recuperação e 
reabilitação. O serviço abrange o transporte de pacientes em ambulâncias, Unidades de Suporte Avançado 
e de Suporte Básico de Vida, orientadas por Centrais de Regulação Médica de Urgência, conforme o caso 
concreto. A regulamentação infralegal do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências é dada pelas 
Portarias GM nº 1828, de 02/09/2004, nº 2420, de 09/11/2004, nº 1863, de 29/09/2003, nº 1864, de 
29/09/2003, 2072, de 30/10/2003, 2048, de 05/11/2002 e 2657, de 16/12/2004. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. Ministério da Saúde. 3 ed. Série E. Legislação de Saúde. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em 
05/02/2013. 
24 Atualmente denominado "Estratégia da Saúde da Família", o Programa Saúde da Família (PSF) no Brasil 
teve origem com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, como parte 
do processo de reforma do setor da saúde, desde a promulgação da Constituição de 1988, visando aumentar 
a acessibilidade ao sistema de saúde e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde. Em 1994, 
o Ministério da Saúde lançou o PSF como política nacional de atenção primária, com caráter organizativo 
e substitutivo ao modelo tradicional de assistência baseada em profissionais médicos especialistas focais. 
O Programa Saúde da Família consolidou-se como estratégia prioritária para a reorganização da Atenção 
Básica no Brasil (Portaria nº 648, de 28 de março de 2006), que tem como um de seus fundamentos o acesso 
universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos do Sistema Único 
de Saúde: universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação da comunidade - 
mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários. Em 2011, a portaria GM nº 2.488/2011 revogou a 
portaria GM Nº 648/2006 e demais disposições em contrário ao estabelecer a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica e aprovar a Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A Estratégia de 
Saúde da Família visa criar um novo modelo de assistência à saúde, que supere o modelo tradicional, 
calcado na supervalorização das práticas da assistência curativa por médicos especialistas, em geral nos 
hospitais, que induz ao excesso de procedimentos tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na 
fragmentação do cuidado. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo 
uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. No âmbito da reorganização 
dos serviços de saúde, a estratégia da saúde da família pretende consolidar um novo modelo que valorize 
as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção integral. Como consequência 
de um processo voltado à humanização do Sistema Único de Saúde, o programa tem como ponto positivo 
a valorização dos aspectos que influenciam a saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar. Em dez anos 
houve expressiva ampliação da cobertura populacional de agentes comunitários de saúde e de equipes de 
saúde da família. Em 2001, os percentuais da população brasileira atendida eram de 46,6% e 25,4%. Em 
2010, estes índices passaram para 63,7% e 53,1%, respectivamente. Disponível em: 
<http://dab.saude.gov.br/>. Acesso em 17/07/2012. 
25 Com relação aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, os parágrafos 4º e 5º 
do artigo 198 da Constituição Federal estabelecem o seguinte: “Art. 198. As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de 
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º 
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos 
de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.” Tendo em vista a 
regulamentação do parágrafo 5º, do artigo 198, da Constituição Federal, foi editada a Lei nº 11.350/2006, 
que disciplina o regime jurídico e as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate 
às Endemias.  
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atribuíram nota 7,0 (sete) e, por fim, a UPA 24h (Unidades de Pronto-Atendimento, vinte 

e quatro horas por dia) foi avaliada com nota 6,6 (seis inteiros e seis décimos).26   

Por conta de políticas públicas e dos programas acima mencionados, houve 

sensível diminuição da mortalidade infantil 27 28 e aumento da expectativa de vida dos 

brasileiros29. Aliado a essas mudanças fáticas, também houve significativo progresso 

normativo com a disciplina do direito à saúde na Constituição Federal de 1988 e na 

legislação infraconstitucional posteriormente editada.  

Porém, quanto vale a saúde dos brasileiros? 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apurou que o gasto com a 

saúde no Brasil era de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 1995 e passou para 3,77% 

do PIB em 2012, o que é pouco se comparado ao nível médio internacional de 

investimento na área da saúde, que é de aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto 

(PIB).30 O IPEA também verificou que, enquanto nos países desenvolvidos os cidadãos 

custeiam um terço dos gastos com a saúde pública, no Brasil os contribuintes pagam 56% 

                                                 
26 Pesquisa CNI- IBOPE: retratos da sociedade brasileira: saúde pública. Brasília: CNI, 2012, p. 9 e 16.  
27 O Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância indica que houve no Brasil uma queda de 73% 
(setenta e três por cento) na taxa de mortalidade infantil (crianças de até cinco anos), em apenas duas 
décadas, índice bem maior do que a média global, que foi de pouco mais de 40% (quarenta por cento). Em 
1990, a taxa de mortalidade infantil no Brasil era de 58 (cinquenta e oito) em cada 1000 (mil) crianças 
nascidas vivas. Em 2010 o índice passou para 17. Apesar da significativa melhora no quadro, o Brasil ainda 
deve adotar estratégias para diminuir a mortalidade infantil. O Brasil está na 107ª posição na tabela mundial 
acerca de morte de crianças. Nas Américas, Cuba e Canadá apresentam o melhor índice, com apenas 6 
mortes por mil crianças nascidas vivas. No ranking mundial, Cingapura, Eslovênia, Suécia e Finlândia 
apresentam os menores números de mortalidade infantil (menos de 3 por mil crianças nascidas vivas). Nas 
Américas, Haiti (70 por mil) e Bolívia (51 por mil) apresentam o maior índice de mortalidade infantil, 
enquanto Serra Leoa, Somália, Mali e Chade possuem os piores índices globais. Disponível em: 
<http://www.apromiserenewed.org>. Consulta em: 25/03/2013. 
28 O declínio da mortalidade infantil no Brasil é uma conquista significativa que, segundo o Portal da Saúde 
do Ministério da Saúde é resultado de diversas medidas, a saber: o aumento da cobertura vacinal da 
população, o uso da terapia de reidratação oral, o aumento da cobertura do pré-natal, a ampliação dos 
serviços de saúde, a redução contínua da fecundidade, a melhoria das condições ambientais, o aumento do 
grau de escolaridade das mães e o crescimento do aleitamento materno. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br>. Consulta em 25/03/2013. 
29 De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número médio de anos que 
a população brasileira espera viver apresenta crescente ascensão. Em 1960, a expectativa de vida no Brasil 
era de 62,5 anos e, em 2011, passou a ser de 74,08 anos (74 anos e 29 dias). Assim, ao longo de 51 anos, a 
esperança de vida ao nascer no Brasil, foi incrementada em 11,58 anos. Em relação ao índice de 2010 (73,76 
anos), houve um aumento de 0,31 anos (3 meses e 22 dias). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 
Consulta em 25/03/2013.  
30 Segundo o Ministério da Saúde, o gasto total per capita, em 2010, com ações e serviços públicos de 
saúde foi de R$ 752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos). Fonte: Ministério da 
Saúde/Secretaria Executiva/Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento/Sistema de informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde- SIOPS (Gasto Estadual e Municipal); SPO/SE e Fundo Nacional de Saúde-
FNS (Gasto Federal). Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br>. Consulta em 20/03/2013.  
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do que se dispende nessa área, situação semelhante apenas a de trinta dos cento e noventa 

e três países-membros da Organização das Nações Unidas31.  

Apesar de a sociedade brasileira pagar uma carga tributária elevada32 se 

comparada com a de outros países latino-americanos e de membros da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE33, a avaliação da situação da saúde 

pública no Brasil indica que a população continua a ter dificuldade de acesso às ações e 

serviços públicos de saúde e que o atendimento prestado é ineficiente e, muitas vezes, 

ineficaz. 

O Estado Social deve desempenhar um conjunto de atribuições relevantes na área 

da saúde, como financiador, regulador e provedor de ações e serviços voltados à 

efetividade ao direito à saúde. A importância dessas atividades afigura-se ainda maior em 

países caracterizados por profundas desigualdades socioeconômicas entre seus cidadãos, 

como no Brasil34, onde as políticas públicas são indispensáveis para realizar os objetivos 

sociais que o Estado Democrático de Direito se comprometeu a promover. 

Por certo, as soluções para os problemas sociais que o País atravessa não se 

limitam ao campo da política, envolvendo também aspectos jurídicos que o Direito 

Administrativo deve se preocupar em resolver.  

                                                 
31 A saúde é um dos fatores levados em conta na apuração, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, é compreensível que o Brasil ocupe a 84ª posição, 
conforme a lista divulgada em novembro de 2011 pela ONU, com a classificação do IDH de seus quase 
200 países-membros. Entre os países latino-americanos, a Argentina e o Uruguai ocupam os primeiros 
lugares e o Brasil está em 14º, atrás das ilhas caribenhas Antígua e Barbuda, Trinidad e Tobago, Dominica 
e Santa Lúcia. Notícia publicada em 21/05/2012. O Estado de São Paulo: a saúde é precária. Disponível 
em: <http://www.ipea.gov.br>. Consulta em 17/07/2012. 
32 Segundo o relatório anual “Estatísticas sobre Receita na América Latina”, divulgado em 13 de novembro 
de 2012 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no Brasil, em 2010, 
a arrecadação de tributos alcançou 32,4% (trinta e dois inteiros e quatro décimos por cento) do Produto 
Interno Bruto (PIB). Em 1990 a relação entre a receita tributária e o PIB era de 28,2% (vinte e oito inteiros 
e dois décimos por cento). A carga tributária brasileira está muito acima da média latino-americana e em 
2010 superou a de 17 (dezessete) países da OCDE, entre eles Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, 
Espanha, Suíça e Estados Unidos. Carga Tributária no Brasil. 2011. Fonte: <http://www.fazenda.gov.br>. 
Consulta em 24/03/2013. 
33 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é um órgão internacional e 
intergovernamental, composto por 34 (trinta e quatro) países membros, com sede em Paris, França. Fundada 
em 14 de dezembro de 1961, a OCDE sucedeu a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, 
criada em 16 de abril de 1948. Por meio a OCDE, os representantes se reúnem para trocar informações e 
alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o 
desenvolvimento de todos os demais países membros. O Brasil não é membro da OCDE, porém participa 
do programa de engajamento ampliado, que lhe permite participar de Comitês da Organização. Carga 
Tributária no Brasil – 2011. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br>. Consulta em 24/03/2013. 
34 Sobre o impacto da desigualdade extrema persistente sobre o Estado de Direito, confira: VIEIRA, Oscar 
Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado de Direito. In: Estado de direito e o desafio do 
desenvolvimento. Dimitri Dimoulis, Oscar Vilhena Vieira (organizadores). São Paulo: Saraiva, p.207-232, 
2011.  
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A matéria suscita diversos questionamentos que se buscará responder ao longo do 

trabalho, tais como: qual o conteúdo e a extensão do direito à saúde? Quais as posições 

jurídicas decorrentes de sua consagração constitucional para os titulares e para os 

destinatários desse direito fundamental? Quais instrumentos jurídicos podem ser 

utilizados pelo indivíduo para assegurar o recebimento de prestações materiais de saúde 

de forma eficaz? Como a Administração pode melhorar o acesso das pessoas às ações e 

aos serviços públicos de saúde?    

Com efeito, as respostas a essas indagações dependem de uma investigação 

aprofundada sobre o regime jurídico-constitucional do direito à saúde, bem como da 

legislação que o regulamenta. A partir daí será possível estabelecer os contornos e cada 

uma das funções que o direito à saúde pode assumir na realidade jurídica.  

O interesse da pesquisa se coloca na discussão sobre a função do Executivo de 

solucionar consensualmente controvérsias atinentes às demandas por prestações materiais 

de saúde na esfera administrativa.    

A atualidade do tema está ligada à nova era da Administração Pública instaurada 

pela Constituição Federal de 1988, centrada na figura do cidadão e na realização dos 

direitos sociais, que pressupõem prestações do Estado. 

O estabelecimento de princípios regentes da atividade administrativa em seu 

artigo 37, caput, ampliou a concepção de legalidade a que a Administração está sujeita e 

gerou importantes reflexos nas relações entre a Administração Pública prestadora e os 

cidadãos. 

Além da finalidade de limitação ao exercício do poder e garantia de direitos dos 

cidadãos perante o Estado, o Direito Administrativo disciplina as relações jurídicas entre 

Administração e cidadãos. Na perspectiva de um Direito Administrativo 

constitucionalizado, cabe questionar qual é o papel da Administração frente às inúmeras 

demandas para a concretização do direito à saúde em sua dimensão positiva? A 

Administração Pública pode buscar soluções de conflitos sobre prestações materiais de 

saúde mediante consenso dos cidadãos?  

Portanto, o foco da pesquisa pressupõe o reconhecimento da conflituosidade 

existente entre os cidadãos e a Administração Pública quanto ao direito à saúde em sua 

dimensão positiva, atinente ao direito a prestações materiais, e o dever da Administração 

de tratar esses conflitos de forma compatível com o Estado Democrático e Social de 

Direito em que está inserida. Interessam, pois, as discussões sobre a participação 
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administrativa, o dever de realização de justiça na via administrativa e o processo 

administrativo, notadamente na sua função de garantia de direitos dos cidadãos.  

O enfoque do agir da Administração Pública em relação à efetivação do direito 

fundamental à saúde exige o desenvolvimento de uma teoria e uma dogmática que 

ofereçam soluções às dificuldades relativas à sua concretização material no tempo 

presente.  

O primeiro capítulo do trabalho examina a saúde como objeto do Direito Sanitário, 

em seus diversos aspectos, destacando-a como bem jurídico de primordial importância 

que merece a proteção especial do Direito Positivo. Também é estudada a proteção 

conferida à saúde pelas Constituições do Brasil anteriores à Constituição Federal de 1988, 

com a recordação necessária da História da saúde pública, até a estruturação e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos esses elementos são importantes 

para uma análise evolutiva e a correta compreensão do significado e dos reflexos 

decorrentes da afirmação da saúde como direito fundamental na Constituição Federal de 

1988.   

O segundo capítulo traça as caraterísticas do regime jurídico-constitucional do 

direito fundamental à saúde, com base na Constituição Federal de 1988. De início é 

abordado o regime jurídico dos direitos fundamentais, particularmente dos direitos 

fundamentais sociais e a questão das competências em matéria de saúde. A partir daí, o 

estudo passa a delimitar os direitos e deveres que emergem do direito à saúde para o 

Estado e para os indivíduos.  

Na sequência, será objeto de estudo a problemática da efetividade do direito à 

saúde, analisando-se a questão da eficácia e aplicabilidade da norma definidora desse 

direito fundamental, bem como da determinação do conteúdo do direito à saúde e do seu 

núcleo essencial.  

 O terceiro capítulo da dissertação tem por escopo o exame da estrutura normativa 

do Sistema Único de Saúde (SUS), os objetivos para os quais foi instituído, seus 

princípios reitores e as normas sobre o financiamento deste sistema, à luz da Lei 

Complementar n. 141/2012, que regulamentou a Emenda Constitucional n. 29/2000. O 

estudo parte do modelo jurídico-constitucional para, em seguida, abordar os principais 

aspectos da legislação estruturante e das normas operacionais que regem o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

  Ainda neste capítulo é analisado o tema do planejamento estatal ante aos objetivos 

traçados na Constituição Federal de 1988, o reconhecimento do direito fundamental à 
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saúde e o correlato dever do Estado de dar-lhe efetividade, mediante políticas econômicas 

e sociais. O foco deste item será discutir os principais aspectos relativos à atividade 

planejadora do Estado e às políticas públicas de saúde.  

O quarto capítulo do trabalho trata da participação do cidadão na Administração 

Pública, especialmente em relação ao “Sistema Único de Saúde”, examinando se e, em 

caso positivo, em qual medida a Administração atua conforme o vetor democrático do 

Estado, permitindo que a comunidade efetivamente participe do processo de tomada de 

decisão acerca da elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas de saúde, 

conforme determina a diretriz constitucional.  

A existência de problemas graves relativos ao acesso às ações e aos serviços 

oferecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como as demandas crescentes para 

o atendimento de diversificadas prestações materiais de saúde conduziram a um 

expressivo crescimento do número de ações judiciais que envolvem prestações materiais 

na área da saúde no Brasil35, conforme constatado na pesquisa do Fórum Nacional do 

Judiciário para a Saúde36 do Conselho Nacional de Justiça.  

Diante da crise quanto à concretização dos deveres estatais na área da saúde e a 

necessidade de fazer um corte metodológico para o estudo do tema proposto, o quinto 

capítulo deste trabalho destina-se ao estudo dos mecanismos de solução consensual de 

conflitos de saúde entre os indivíduos e a Administração, na via administrativa. O foco 

do estudo consiste na discussão acerca do dever que incumbe à Administração 

democrática de tornar efetivo o direito fundamental à saúde, sobretudo em relação à sua 

dimensão positiva, no tocante ao direito a prestações materiais. 

A partir de um panorama sobre o modelo consensual da Administração e com base 

na classificação dogmática dos módulos convencionais, passa-se ao estudo dos 

                                                 
35 Há 240.980 (duzentos e quarenta mil novecentos e oitenta) processos sobre saúde na Justiça brasileira. 
Na maior parte das ações os pedidos consistem no fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilização de vagas em hospitais públicos, e realização de 
intervenções cirúrgicas ou procedimentos por usuários de seguros e planos privados. Apesar do estudo não 
ter sido concluído (ainda faltam informações dos tribunais de Justiça da Paraíba, Pernambuco e Amazonas), 
é possível verificar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concentra quase metade de todas as 
ações sobre saúde do país (113.953), o Tribunal de Justiça de São Paulo possui 44.690 ações e o Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 25.234 ações. Disponível em: <http://www.conjur.com.br>. Consulta em 
25/03/2013. 
36 Criado em 2010, o Fórum do Judiciário para a Saúde tem a proposta de avaliar e monitorar as demandas 
de saúde observadas nos tribunais, de forma a encontrar alternativas que levem à resolução destes conflitos 
e à agilidade de tais demandas judiciais. O Fórum está reunindo, neste encontro, representantes de todos os 
seus comitês gestores, juntamente com integrantes de secretarias estaduais e ministério da Saúde. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br>. Consulta em: 18 de junho de 2013. 
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mecanismos pró-consensuais institucionalizados para solução de conflitos sanitários na 

esfera administrativa.  

O tema da solução consensual de conflitos sanitários entre os indivíduos e o 

Estado comporta problemas complexos de difícil equacionamento. Sem pretender 

resolvê-los, a presente dissertação busca desenvolver linhas de raciocínio e contribuir 

para o estudo do modelo de Administração consensual, no concernente à atividade de 

dirimir controvérsias acerca do direito fundamental à saúde, em sua dimensão positiva, 

na via administrativa.  

Embora o marco inicial da reflexão tenha um lugar definido- os conflitos por 

prestações materiais de saúde entre cidadãos e a Administração Pública-, os objetivos 

apontam na direção do paradigma emergente - o oferecimento de instrumentos pró-

consensuais procedimentais para a concretização do direito à saúde na via administrativa, 

de forma democrática, eficiente, equânime e justa.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A temática escolhida para a pesquisa objetivou estabelecer as estruturas 

necessárias ao exame dos mecanismos para a solução consensual de conflitos na via 

administrativa, sobretudo no tocante ao direito fundamental à saúde, que pressupõe o 

oferecimento de prestações materiais pelo Estado.  

  Muitos foram os temas abordados ao longo da pesquisa e embora não seja possível 

apresentar conclusões que os esgotem, uma vez que há diversas abordagens da temática 

que podem ser problematizadas, as considerações finais apresentadas na sequência 

condensam, sistematicamente, as principais ideias e posições aventadas no trabalho.  

 A partir da compreensão de que o problema atual em relação à eficácia dos direitos 

sociais não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los, verificou-se que se trata 

de um problema político e, também, jurídico. As reflexões introdutórias relataram o 

quadro de exclusão e as dificuldades de acesso por grande parte das pessoas às ações e 

serviços de saúde no Brasil, suscitando algumas linhas de raciocínio para formular 

construções teóricas e práticas acerca dessa matéria.  

 O primeiro capítulo teve início com a ideia de que o Direito deve incorporar a 

problemática da justiça, considerando sua função instrumental de transformar a realidade 

a que pertence, rumo a uma sociedade com liberdade, igualdade e justiça. Analisou a 

consolidação do direito à saúde no Brasil no movimento de afirmação histórica dos 

Direitos Humanos e da criação de canais comunicacionais entre o Estado e a sociedade.  

  O estudo histórico-dialético dos direitos sociais está estreitamente ligado à 

insuficiência dos direitos de liberdade, afirmados no século XVIII, para a garantia de 

condições dignas e paritárias de vida às pessoas. Com o amadurecimento de novas 

exigências e de novos valores, como o de bem-estar e igualdade material, no final do 

século XIX e início do século XX, houve forte movimento popular para que os direitos 

sociais fossem introduzidos no texto constitucional, passando a ser garantidos através ou 

por meio do Estado.  

  Após o término da segunda Guerra Mundial iniciou-se um processo de busca do 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito e de positivação dos direitos 

fundamentais, com base na dignidade da pessoa humana. Das lutas travadas pelo homem 

por sua própria emancipação e das transformações de condições de vida que essas 

reivindicações produzem, emergiram importantes avanços para a humanidade.  



 

19 
 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, representa um sistema 

de valores reputados pela sociedade como bens de primeira grandeza, que merecem 

atenção especial do Direito. Nesta Declaração, a saúde foi indiretamente reconhecida 

como um direito decorrente do direito à vida. Ante a posição de que a Declaração deveria 

ser juridicizada para tornar-se obrigatória e vinculante no plano do Direito Internacional, 

foi elaborado o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que 

consagra com maior detalhamento os direitos ditos de segunda dimensão. O PIDESC foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 591, de 6 de julho de 

1992. Na esfera nacional, os direitos sociais somente foram reconhecidos como direitos 

fundamentais a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com o objetivo 

expresso de atenuar, se não mesmo eliminar, as desigualdades sociais e econômicas.  

   Ainda no primeiro capítulo foi analisado o tratamento dado à saúde nas 

Constituições do Brasil anteriores à Constituição Federal de 1988, apresentando um 

panorama sobre o quadro sanitário da época. O processo de concepção e formação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) teve grande significação histórica devido à forte 

mobilização popular em torno do Movimento pela Reforma Sanitária, que culminou com 

a encampação do modelo universalista e de atenção integral, colocando fim ao modelo 

privatista e meramente curativo até então existente no Brasil.   

  O segundo capítulo da pesquisa está centrado no estudo do direito à saúde à luz 

da Constituição Federal de 1988, na qual foi inserido pioneiramente no catálogo de 

direitos fundamentais. O direito à saúde é direito fundamental em sentido formal, vez que 

consagrado no Título II da Carta Magna como direito social (artigo 6º) e também é direito 

fundamental em sentido material, porquanto decorre de um consenso geral sobre a 

importância de se proteger, promover e recuperar a saúde.  

  A afirmação da saúde como direito fundamental na Constituição Federal de 1988 

representou um marco para a consolidação do Direito Sanitário no Brasil. Isto porque, 

além de reconhecer a saúde como direito de todos e dever do Estado, previu uma seção 

específica dedicada à saúde, nos artigos 196 e 200 da Constituição Federal, orientando 

toda a regulamentação normativa que compõe o Direito Sanitário. 

  Por se tratar de um bem essencial à realização plena do ser humano e à preservação 

da vida com dignidade e qualidade, a Constituição determina que as ações e serviços de 

saúde são de relevância pública, cabendo ao Estado dispor sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle. Prevê que sua execução deve ser feita diretamente ou por 
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intermédio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (artigo 

197). 

  De acordo com o raciocínio desenvolvido no trabalho, o regime jurídico dos 

direitos fundamentais abrange, dentre outras características, a eficácia normativa 

reforçada da norma constitucional e a aplicabilidade direta e imediata, nos termos do que 

prescreve o artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Embora o direito à saúde 

possa ser sindicado desde logo, apontou-se que a eficácia da norma que o assegura é de 

eficácia contida, sujeita a restrições previstas na legislação que o regulamenta, 

especialmente no tocante às prestações materiais oferecidas pelo Estado. Assim, o direito 

subjetivo a prestações materiais em saúde em face do Estado não é um direito absoluto, 

podendo incidir sobre ele algumas restrições, compreendidas na teoria da reserva do 

financeiramente possível, entendida numa acepção ampla. Por outro lado, de toda forma, 

deve ser resguardado o núcleo essencial do direito à saúde (teoria do mínimo existencial), 

o qual transcende os serviços básicos e abrange as prestações estatais imprescindíveis à 

manutenção de uma vida digna, com certa qualidade.  

  Conforme examinado no trabalho, a Constituição Federal dispõe que a 

competência material para cuidar da saúde é comum de todos os entes federados (artigo 

23, II) e a competência legislativa é concorrente (artigo 24, IX e parágrafo 1º). Em 

seguida, estabelece originariamente um sistema de saúde público e universal, fundado na 

igualdade de acesso e na integralidade de cobertura, organizado em níveis crescentes de 

complexidade e de acordo com uma estrutura descentralizada e regionalizada, aberto à 

participação da comunidade e com permissão para a participação da iniciativa privada, de 

forma complementar.  

  Sobre a multifuncionalidade do direito fundamental à saúde consignou-se que a 

depender da função que o direto exerça, este pode gerar diversas posições jurídicas, a 

saber: (i) direito de defesa (negativa), relativo ao círculo de atividades individuais que 

está livre das ordens estatais, exigindo-se a abstenção do Estado e de terceiros; (ii) direito 

a prestações (positiva), nos casos em que se pressupõem uma intervenção positiva para 

sua concretização por parte do Estado. Nessa segunda hipótese, é possível exigir: (ii.1) 

prestações normativas ou jurídicas (direitos a prestações em sentido amplo, abrangentes 

dos direitos de participação na organização e no procedimento); e (ii.2) prestações 

materiais ou fáticas (direito a prestações em sentido estrito); e (iii) direito de participação 

da comunidade (ativa), assegurando a possibilidade de intervenção do indivíduo na 

elaboração, execução e fiscalização de políticas públicas de saúde.  
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  As posições jurídicas subjetivas (dimensão subjetiva) para os indivíduos 

correspondem a deveres objetivos do ponto de vista do Estado (dimensão objetiva), 

diretamente vinculados à obrigação de adotar as medidas necessárias à concretização do 

direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas, com o fim de reduzir o risco de 

doenças e outros agravos à saúde, bem como de garantir o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput).  

   A constitucionalização do Direito Administrativo provocou mudanças na 

Administração Pública devido à incidência de princípios de eficácia irradiante por todo o 

sistema jurídico. Tais mudanças repercutiram nas relações jurídico-adminsitrativas, com 

a valorização do cidadão e a busca pela realização dos direitos fundamentais.  

  O Estado Social foi criado a partir de uma inspiração de justiça, igualdade e 

liberdade. Ao ampliar de forma incomensurável suas tarefas e meios intervencionistas 

para estabelecer o equilíbrio na repartição dos bens sociais, o Estado Social passou a 

assegurar aos indivíduos garantias concretas que tendem a fazer prevalecer a concepção 

democrática de poder, vinculada à fruição dos direitos fundamentais.  

 A partir deste momento, as relações entre a Administração Pública e os indivíduos 

sofreram mutações, das quais foram destacadas: a Administração Pública volta-se para a 

coletividade, passando a conhecer melhor os problemas e as demandas sociais; a 

Administração não detém exclusividade no estabelecimento do interesse público, 

passando a admitir a participação dos indivíduos no processo de identificação dos 

interesses juridicamente tutelados; a Administração deixa de atuar como mera executora 

da lei em cada caso concreto, passando também a editar atos normativos; a Administração 

passa a desempenhar atividade compositiva de conflitos de interesses entre os indivíduos 

e a Administração.   

  Há uma ampla gama de normas infralegais que compõem o Direito Sanitário e que 

se organizam a partir das normas previstas na Constituição Federal. 

  Verificou-se que o Direito Sanitário brasileiro tem como fonte direta a lei, 

considerada em sua acepção ampla, e como fontes indiretas a jurisprudência, os costumes 

e a doutrina. As fontes diretas compreendem todos os instrumentos normativos que 

contemplam normas jurídicas de Direito Sanitário, a começar pela Constituição Federal, 

no ápice do sistema normativo, além das leis complementares e ordinárias, dos decretos, 

das portarias e das resoluções.  

 O terceiro capítulo teve por fim analisar a estrutura normativa e o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando os princípios reitores e os dois grandes 
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objetivos para os quais foi instituído: (i) a redução do risco de doenças e de outros 

agravos; e (ii) o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação da saúde. O estudo partiu do modelo jurídico-constitucional para, 

em seguida, abordar os principais aspectos da legislação estruturante (Lei n. 8.080/90 e 

Lei n. 8.142/90) e das normas operacionais que regem o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

Os contornos da tarefa do legislador de estruturar o Sistema Único de Saúde (SUS) 

foram fixados pela própria Constituição Federal que definiu, em seu artigo 198, caput, a 

noção de um sistema, ao dispor que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único (...)”. E mais, 

determinou que este sistema fosse norteado pelas seguintes diretrizes: (i) 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (ii) atendimento integral; 

(iii) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e 

(iv) participação da comunidade (artigo 198, incisos I a III).  

Em relação à integralidade de atendimento, consignou-se sua previsão como 

diretriz do Sistema Único de Saúde, que nos termos da Constituição Federal consiste em:  

oferecer “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo das assistenciais” (artigo 198, inciso II). O Estado tem o dever de se programar 

de forma eficiente para realizar políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco 

de doenças e outros agravos, bem como prestar ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde de todas as pessoas. Observou-se que a Lei n. 8.080, de 

19 de setembro de 1990, prescreve em seu artigo 7º, inciso II, dentre os princípios do 

Sistema Único de Saúde, a noção de que a cobertura oferecida deve ser a mais ampla 

possível, com o oferecimento prioritário de medidas preventivas, sem deixar de prestar 

ações curativas, de proteção e promoção da saúde.  

Destacou-se que o princípio da integralidade de atendimento também abrange o 

dever de fornecer medicamentos, pois a assistência farmacêutica é indispensável para o 

tratamento de diversas doenças e agravos, tal como prevista na Lei n. 8.080/90 (alínea 

“d” do inciso I, do artigo 6º). 

O estudo identificou que o Sistema Único de Saúde (SUS) adota o modelo de 

gestão por processos, conhecido por protocolos de atendimento médico, que objetiva 

padronizar as ações e serviços públicos de saúde, inclusive na área de assistência 

farmacêutica, como estratégia para atingir o melhor resultado no menor lapso temporal 

possível e com redução de custos, em conformidade com o que reza o princípio da 
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eficiência. Ressaltou-se que a Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011, atribuiu nova redação 

à Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluindo o Capítulo VIII, que trata “da 

assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde” no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, em linha de compasso com a organização e o planejamento que também 

deve ser feito na área da saúde (artigos 19-M a 19-U).  

  Assim, foi definido que a “assistência terapêutica integral” consiste em dispensar 

medicamentos, consoante as diretrizes definidas em protocolos clínicos para a doença ou 

agravo à saúde a ser tratado, bem como ofertar procedimentos terapêuticos constantes de 

tabelas elaboradas pelo gestor federal no âmbito do Sistema Único de Saúde (artigo 19-

M, da Lei n. 12.401/2011), conformando o direito subjetivo derivado a prestações.  

  Defendeu-se que, em regra, o direito à saúde é assegurado pelo direito subjetivo 

derivado às prestações contempladas pelas políticas de saúde delimitadas pelo Executivo 

e pelo Legislativo, em respeito aos princípios expressamente previstos na Constituição 

Federal, dentre os quais se encontram o princípio da separação dos Poderes (artigo 2º), os 

princípios que definem os objetivos maiores do Estado (artigo 3º), o princípio da isonomia 

(artigo 5º, caput), os princípios que regem a Administração Pública (artigo 37) e os 

princípios da ordem econômica (artigo 170). Em hipóteses excepcionais é possível que 

as políticas públicas de saúde não assegurem o “mínimo existencial” ou núcleo essencial 

do direito à saúde. Nesses casos, ante as necessidades do indivíduo, e devido ao 

tratamento de saúde oferecido pelo Sistema Único de Saúde ser para ele ineficaz (por 

circunstâncias pessoais), ou em virtude da existência de política pública para o tratamento 

de doença ou enfermidade específica, deve ser assegurado o direito subjetivo originário 

a prestações estatais (medicamentos, insumos, tratamentos, cirurgias, leito hospitalar etc.) 

adequadas, eis que, nesses casos, estas prestações configuram um patamar mínimo 

imprescindível para que se possa viver dignamente.          

 Apesar dos avanços com a implementação do Sistema Único de Saúde, procurou-

se demonstrar a persistência de muitos problemas a serem equacionados, particularmente 

em razão do investimento de valores insuficientes na área da saúde no Brasil. A Lei 

Complementar n. 141/2012, que regulamentou a Emenda Constitucional n. 29/2000, 

previu os percentuais mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços 

públicos de saúde pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Em relação à União, fixou 

a obrigação de aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante 

correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido, pelo 

menos, do percentual referente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) 
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ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária, e caso haja variação negativa do Produto 

Interno Bruto (PIB), determina que seja aplicado o mesmo valor do exercício financeiro 

precedente. Há discussões sobre a constitucionalidade dessas normas, visto que não 

estabelecem um percentual mínimo a ser pago pelo ente federal.  

A despeito disso, desde a aprovação da Emenda Constitucional n. 29/2000, a União 

vem reduzindo sua participação relativa no financiamento da saúde pública, muito 

embora 141 milhões de brasileiros (aproximadamente 73% da população) necessitem 

exclusivamente das ações e dos serviços públicos para a proteção, a promoção e a 

recuperação de sua saúde. As despesas públicas em saúde do Estado brasileiro, como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), alcançam apenas 4,07%, embora a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponte o investimento de, no mínimo, 5% a 6% 

do PIB aos países que adotam sistemas universais de atendimento. Com baixos níveis de 

financiamento, o Estado continuará violando o direito à saúde, seja por não assegurar a 

universalidade de atendimento ou a integralidade de cobertura, seja por não representar 

uma melhoria na qualidade das ações e serviços de saúde.  

  Além do subfinanciamento da área da saúde, existem outros problemas relativos 

à efetividade desse direito, devido às desigualdades regionais, à participação da 

comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e à ausência de adequado planejamento 

das ações e serviços de saúde. 

  Os instrumentos que permitem a participação da sociedade civil organizada no 

planejamento, execução e fiscalização das ações e serviços prestados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) podem contribuir para legitimar a atividade administrativa e para que a 

Administração conheça as demandas da comunidade e aprimore a qualidade e a eficiência 

da prestação dos serviços públicos de saúde.  

 A segunda parte deste capítulo voltou sua atenção à questão da atividade 

planejadora do Estado frente aos novos e complexos desafios trazidos pela Constituição 

Federal de 1988, especialmente o reconhecimento da saúde como direito fundamental e 

do correlato dever do Estado de dar-lhe efetividade por meio de políticas econômicas e 

sociais.  

O Estado tem o dever de planejar suas ações, como determina a Constituição 

Federal (artigo 174, caput), na medida em que somente uma gestão pública organizada e 

eficiente é compatível com o Estado de Direito Democrático e Republicano. A atuação 

planejadora do Estado é imprescindível para conduzir ao desenvolvimento social e 

econômico do País. Esta atividade está relacionada ao princípio da eficiência, pois oferece 
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as ferramentas para avaliar o modo racional, oportuno e adequado para o exercício das 

funções estatais dirigidas à realização dos valores consagrados na Constituição Federal, 

sobretudo os direitos fundamentais.  

Os resultados do planejamento (planos ou políticas públicas) devem observar os 

objetivos gerais do Estado (artigo 3º) e os objetivos específicos (artigos 196 e 198) 

impostos aos órgãos estatais e à sociedade civil pela Constituição Federal. Ademais, como 

sucessão de atos e medidas encadeadas e dirigidas ao atendimento desses objetivos, 

concluiu-se que os planos afiguram-se imprescindíveis à eficiência e à racionalidade da 

atividade estatal, bem como à efetividade do direito à saúde (artigo 6º da Constituição 

Federal). O planejamento e a gestão do Sistema Único de Saúde com a participação da 

comunidade permitem assegurar a integralidade do atendimento, a continuidade das 

políticas públicas e o aumento progressivo do investimento na área da saúde, com maior 

racionalidade e eficiência. 

  O quarto capítulo destinou-se a analisar a participação popular na Administração 

Pública em relação às atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS). A participação 

administrativa do indivíduo expressa a dimensão ativa dos direitos fundamentais (status 

ativo), ligada à cidadania, e consiste na possibilidade de o indivíduo tomar parte nas 

decisões da Administração que poderão afetá-lo.  

De inicio, verificou-se que a democracia representativa articula povo e poder, 

cabendo ao povo escolher aqueles que o representam, enquanto aos escolhidos cabe 

deliberar em nome da coletividade, permitindo que a sociedade civil, que distribuiu o 

poder, possa também controlar o seu exercício. Se a atuação do poder público não 

obedecer aos princípios e valores consagrados em normas jurídicas que garantam a 

fidelidade política dessa atuação dos representantes, não há legitimidade democrática.  

O modelo de democracia representativa se multiplicou no chamado Estado 

Liberal, inspirado pela ideia de manter uma relação de confiança entre representantes e 

representados, a que legitimaria esta fórmula de exercício do poder. Contudo, apenas no 

século XX foram estendidos os direitos de participação na vida política a todos os adultos 

com residência permanente em um País. No Estado Social de Direito os representados 

passaram a manifestar o anseio natural de participar das decisões coletivas sobre assuntos 

que possam repercutir sobre seus interesses políticos e, mais particularmente, 

administrativos. A adoção dos princípios próprios do Estado Democrático de Direito pela 

Constituição Federal de 1988 consistiu num significativo avanço com duas relevantes 

consequências: a sujeição do Estado à lei e ao Direito; e à participação popular na 
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Administração Pública. Em razão da crise de representatividade e da falta de confiança 

do povo em seus representantes, passou-se a buscar formas de complementaridade entre 

a democracia representativa e a democracia participativa e, também, o fortalecimento da 

democracia participativa. 

A cooperação e a conjugação de esforços do Estado e da sociedade para a 

discussão e a compreensão dos problemas de uma sociedade plural, permitem maior 

coincidência entre o conteúdo das decisões administrativas e as necessidades sociais e 

valorizam a busca pelo consenso.  

Apresentou-se uma classificação dos mecanismos institucionalizados de 

participação administrativa em três grandes categorias: pró-consensuais procedimentais, 

pró-consensuais contratuais e pró-consensuais orgânicos.  

Os instrumentos pró-consensuais procedimentais consistem naqueles que 

permitem a atuação do indivíduo junto à Administração Pública durante o processo que 

culminará com a tomada da decisão administrativa, sem perder seu caráter privado nem 

se incorporar ao órgão administrativo, tais como, o direito de ser ouvido, a enquete, a 

audiência pública e a consulta pública. 

Por sua vez, os instrumentos pró-consensuais contratuais são aqueles celebrados 

entre o poder público e o administrado (pessoa física ou jurídica), grupos de pessoas, 

entidades representativas de interesses ou instituições para viabilizar um acordo sobre o 

objeto discutido, podendo contemplar deveres para uma ou ambas as partes. São 

exemplos desses instrumentos pró-consensuais contratuais os mecanismos criados pela 

Administração Pública voltados a alcançar uma solução consensual de conflitos de 

interesses na esfera administrativa, como os compromissos de ajustamento de conduta à 

lei, ou figuras similares.   

Já os instrumentos de participação pró-consensuais orgânicos são aqueles que 

viabilizam a atuação do particular em órgãos colegiados da Administração, com atividade 

contínua ou formados ad hoc para discutir matérias específicas. Os instrumentos de 

participação pró-consensuais orgânicos têm um viés de controle interno e preventivo da 

legalidade e legitimidade da atuação administrativa e podem ser utilizados por indivíduos 

ou grupos. São exemplos desta categoria: a participação popular em órgãos de consulta, 

em órgãos de decisão, a utilização do “ombudsman” e das ouvidorias. 

Em seguida, foram estudados os pressupostos para a participação administrativa, 

tendo se concluído que além da estrutura jurídica organizada para seu exercício é 

imperiosa a presença de três fatores: a educação que prepare o indivíduo para o exercício 
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da cidadania; o acesso à informação que garanta a plena transparência da atividade 

desenvolvida pela Administração Pública; e o processo administrativo conforme os 

princípios do Estado Democrático de Direito, que assegure ao administrado as mesmas 

garantias deferidas no processo jurisdicional, com a observância de parâmetros legais e  

axiológicos do ordenamento jurídico, numa perspectiva de legalidade material.  

Em relação às novas tecnologias, concluiu-se que podem consistir numa 

ferramenta complementar de inclusão dos indivíduos na gestão pública, aliada a outras 

que considerem os fatores sociais, culturais e econômicos brasileiros, não sendo possível, 

por ora, substituir os meios tradicionais de publicidade da atividade administrativa pela 

informação eletrônica, sob pena de obstaculizar ou diminuir a necessária transparência da 

atividade administrativa, em prejuízo da democratização da Administração Pública.  

O processo administrativo desponta como instrumento para o melhor 

cumprimento dos fins da Administração e de proteção dos direitos dos administrados. A 

atuação administrativa nas relações entre Administração Pública e cidadão deve ser 

cooperativa, isto é, a autoridade pública deve oferecer as informações necessárias e as 

condições materiais para que o indivíduo possa gozar dos direitos reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico. Dentre outras finalidades, o processo administrativo tem por 

escopo proteger o administrado em face de outros administrados e da própria 

Administração, como instrumento de garantia de direitos, bem como executar o direito 

de forma justa.  

O capítulo sobre a participação administrativa é concluído com o exame das 

normas previstas na ordem jurídica brasileira para operacionalizar a diretriz de 

participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, prevista no artigo 198, inciso 

III, da Constituição Federal. 

O fortalecimento da denominada “democracia sanitária” depende não apenas da 

atuação estatal, consistente em abrir espaços públicos de comunicação entre a 

Administração e a sociedade, que favoreçam o diálogo anteriormente à tomada da decisão 

administrativa, mas também da efetiva participação dos cidadãos de forma ativa e 

permanente colaborando com a Administração na elaboração, na execução, no controle 

de políticas públicas sanitárias, bem como na tomada de decisões relevantes em matéria 

de saúde. 

A participação da comunidade na área da saúde foi prevista como princípio do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na Lei 8.080/90 (artigo 7º, inciso VIII). Esta lei, com a 

redação alterada pela Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011, instituiu outros instrumentos 



 

28 
 

participativos na Administração, os quais se referem ao processo de incorporação de 

tecnologia em saúde no Sistema Único de Saúde. E, ainda, a Lei n. 8.142/90, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

determina a criação, em cada uma das esferas da Federação, de duas instâncias colegiadas: 

a conferência de saúde e o conselho de saúde (artigo 1º. I e II), devendo a composição em 

ambos os órgãos colegiados ser paritária entre representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários (artigo 1º, parágrafo 4º).  

Portanto, atualmente há mecanismos institucionalizados de participação social no 

Sistema Único de Saúde: as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Nesses 

espaços públicos deve ser assegurado um amplo debate com a sociedade acerca do 

conteúdo do direito à saúde e das decisões a serem tomadas na formulação e execução de 

políticas públicas de saúde. Além disso, o Poder Executivo em diversas esferas da 

Federação vem incrementando a utilização de instrumentos pró-consensuais como a 

audiência pública e a consulta pública, a fim de que a população participe efetivamente 

da elaboração de políticas públicas de saúde e da definição das normas jurídicas em 

matéria de saúde.  

O desafio que se coloca é o de examinar se esses mecanismos expressam, de fato, 

a participação da comunidade na efetivação do direito à saúde. Concluiu-se ser necessário 

melhorar a qualidade da democracia sanitária nos mecanismos institucionalizados e 

recrudescer os canais de participação popular e controle social no Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 O quinto capítulo do trabalho foi dedicado ao exame da conflituosidade existente 

nas relações entre a Administração Pública e indivíduos quanto ao direito a prestações 

materiais em saúde, bem como da necessidade de promover mudanças na forma de 

atuação estatal quanto à solução desses conflitos na via administrativa. O desempenho 

das tarefas de composição e solução de conflitos pela Administração impõe a execução 

do Direito Positivo e a realização de justiça também na via administrativa.   

A afirmação constitucional dos direitos fundamentais dos indivíduos determinou 

importantes desdobramentos na relação jurídico-administrativa, sobretudo na 

participação dos indivíduos na Administração Pública, favorecendo a utilização do 

processo administrativo como instrumento eficiente para a garantia de seus direitos 

perante a Administração, além da possibilidade de buscar a tutela da pretensão perante o 

Poder Judiciário.  
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Anotou-se que há um crescimento de instrumentos jurídicos que permitem a 

atividade consensual empregada para o desempenho da administração corrente, o 

desenvolvimento de projetos conjuntos do Estado com a iniciativa privada, bem como 

para a solução de conflitos, conformando um modelo de Administração consensual ou 

concertada, que passa a expressar uma forma complementar ao modelo de Administração 

imperativa. 

Presente o corte temático proposto, a Administração consensual foi examinada em 

sua finalidade de solucionar conflitos de interesses atinentes às prestações materiais de 

saúde na via administrativa.   

Lembra-se aqui, como de resto afirmado ao longo do trabalho, que o estudo teve 

como foco a Administração consensual com o fim de dirimir controvérsias não devido ao 

Judiciário estar assoberbado com o volume de demandas por prestações materiais de 

saúde, mas sim do dever que incumbe à Administração de instituir mecanismos aptos à 

realização dos direitos fundamentais e dos objetivos do Estado, estabelecidos pelo artigo 

3º da Constituição Federal, notadamente de: “construir de uma sociedade livre, justa e 

solidária”; “garantir o desenvolvimento nacional”; “reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”; e “promover o bem de todos”  

Com respaldo na doutrina, foi apresentada a sistematização dos módulos 

convencionais de ação da Administração consensual, buscando-se identificar se os 

instrumentos pró-consensuais de solução de conflitos podem ser enquadrados em tais 

figuras. Verificou-se que a composição do conflito na via administrativa, decorrente do 

atendimento da prestação material de saúde, não configura um autêntico módulo 

convencional, visto que a situação jurídica (dever do Estado de fornecer prestações 

materiais) decorre da Constituição Federal, da Lei n. 8.080/90 e dos demais instrumentos 

normativos que estabelecem a proteção e a promoção da saúde.  

Conquanto o atendimento pela Administração da demanda por prestação material 

em saúde (ou o fornecimento de alternativa terapêutica) não configure um autêntico 

módulo convencional, observou-se que é possível considerar a existência de um consenso 

nesses casos, numa acepção ampla. Isto porque a Administração e o indivíduo 

estabelecem um acordo, no sentido da concordância em pacificar o conflito, com o 

atendimento célere da pretensão material para a efetivação do direito fundamental à 

saúde.  

Nas hipóteses em que a prestação material postulada na via administrativa não 

faça parte de nenhuma política pública ou programa no âmbito do Sistema Único de 
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Saúde (SUS) nem exista alternativa terapêutica para o tratamento, concluiu-se que, 

presentes determinadas circunstâncias fáticas, a Administração pode criar uma situação 

jurídica de vantagem ao particular, além das políticas econômicas e sociais de saúde 

existentes, por meio de um ato administrativo ampliativo, concedendo-lhe direitos 

subjetivos originários.   

O reconhecimento do direito à saúde pela Administração, com o oferecimento da 

prestação material e a solução consensual do conflito assegura mais do que a 

concretização do direito fundamental à saúde: garante o respeito à dignidade humana; 

assegura a realização de justiça na via administrativa; e promove igualdade material e 

justiça social.  

Ainda com base na dogmática dos modelos convencionais, concluiu-se que o 

termo de ajustamento de conduta (TAC), previsto no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei n. 

7.347 de 24 de julho de 1985, que trata da ação civil pública, consiste em autêntico 

módulo convencional empregado pela Administração Pública em substituição à sua 

decisão unilateral.  

Na sequência, o estudo se dirigiu ao plano do Direito Administrativo aplicado para 

examinar alguns instrumentos pró-consensuais procedimentais já instituídos no Brasil 

para solucionar conflitos sanitários na esfera administrativa.   

O estudo desses instrumentos pró-consensuais procedimentais para dirimir 

conflitos relativos à dimensão positiva do direito à saúde na via administrativa pode gerar 

proveitosos avanços quanto ao cumprimento, pela Administração, do compromisso de 

garantir a efetivação do direito à saúde, de forma individual e coletivamente, numa 

perspectiva de paz e justiça na sociedade.   

 Com efeito, é imprescindível a adoção de cautelas para que os instrumentos de 

Administração consensual não sejam utilizados em nome da democracia e da eficiência 

como ameaças letais à lei em sentido material e à impessoalidade, sob pena de 

desvirtuarem os fins democráticos do Estado de Direito. 

  Por outro prisma, foram apresentadas as virtudes dos mecanismos consensuais, 

destacando-se seu caráter instrumental à realização do Direito geral e à transformação da 

realidade social, por meio da promoção do bem-estar social e da igualdade material.  

 A Administração pode (e deve) desempenhar um papel de protagonista no tocante 

à pacificação de conflitos sanitários, instituindo mecanismos que viabilizem a 

concretização célere do direito do direito fundamental à saúde por meio de prestações 
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materiais, pelo menos no tocante ao núcleo essencial desse direito, com a garantia das 

condições minimamente adequadas para uma vida digna e com qualidade. 

A intervenção do Estado Social para a concretização do direito fundamental à 

saúde em sua dimensão positiva gera, progressivamente, a justa distribuição de bens, 

assegurando uma situação equitativa de oportunidades, sem a qual os cidadãos não 

poderiam ser considerados livres e iguais.  

Portanto, embora o tema mereça discussões mais amplas, é possível concluir que 

os instrumentos pró-consensuais procedimentais, desenvolvidos para solucionar 

controvérsias na via administrativa podem auxiliar o Estado Social e Democrático de 

Direito no cumprimento de seu dever de realização do direito fundamental à saúde de 

forma equânime, eficiente e justa. 
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