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RESUMO 

 

A saúde é considerada um dos maiores problemas do país na opinião dos brasileiros e os 

gastos no setor estão entre os maiores realizados pelo Estado brasileiro. Ela é um direito 

social de acordo com a Constituição Federal de 1988, devendo ser prestada por todos os 

entes federados em nosso país. O seu financiamento vem sendo objeto de constantes 

alterações nos últimos anos. Uma quantidade elevada de recursos é necessária para que as 

ações e serviços públicos de saúde sejam oferecidos. A arrecadação de tributos por Estados 

e Municípios em geral é insuficiente para esse fim. Em decorrência do federalismo 

cooperativo previsto na atual Constituição, grandes quantias são transferidas pela União a 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos Estados aos Municípios, para custeio dos 

serviços de saúde. O objeto da pesquisa é o financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) previsto pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) como de responsabilidade de 

todos os entes federativos. O estudo foi realizado com base nos seguintes aspectos: a) a 

interdependência entre a saúde (e, portanto, o seu financiamento) e o desenvolvimento 

humano, tal como compreendido pela Organização das Nações Unidas (ONU); b) a relação 

entre o federalismo brasileiro e a prestação das ações e serviços públicos de saúde, tanto 

sob o aspecto do pacto federativo do país, ou seja, a análise da competência material para 

prestação dos serviços de saúde, quanto sob a ótica do federalismo fiscal, com exame dos 

recursos destinados à área, à luz do federalismo cooperativo; c) os fundos de saúde e o seu 

funcionamento no financiamento da saúde pública no país. Tais fundos devem ser 

instituídos por todas as esferas da federação. São um exigência legal para que estas possam 

receber transferências de outros entes federais destinadas às ações e serviços públicos de 

saúde. Possuem também recursos do orçamento do próprio ente instituidor. Concentram, 

portanto, todas as quantias destinadas à saúde pública. As peculiaridades dos fundos de 

saúde causam dificuldades a todos aqueles que com eles trabalham ou que são incumbidos 

de seu controle e fiscalização. Apesar de sua relevância, há carência de trabalhos jurídicos 

sobre o tema. Os fundos de saúde expressam o federalismo cooperativo na área 

correspondente. O financiamento da saúde está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento humano e à qualidade de vida das pessoas e, em última análise, à sua 

própria felicidade. Para enfrentar os problemas da saúde pública, é necessário conhecer o 

seu financiamento e as consequências do seu modelo atual. Busca-se contribuir para o 

esclarecimento do tema em questão, tornando-o mais acessível a todos, para que vidas 

humanas sejam salvas nas unidades de saúde de todo o país.  

 

Palavras-chave: Saúde pública. Financiamento da assistência à saúde. Desenvolvimento 

humano. Federalismo. Fundo público  
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ABSTRACT 

 

Health is considered one of the greatest problems of the country in the opinion of the 

Brazilians. Expenditures on the sector are among the largest made by the Brazilian State. 

Health is a social right according to the Federal Constitution of 1988 and shall be rendered 

by all federal entities in our country. Its funding has been the subject of constant changes 

in recent years. A high amount of resources is necessary so that health actions and public 

services are offered. The collection of taxes by States and Municipalities in general is 

insufficient for this purpose. As a result of cooperative federalism established in the current 

Constitution, large sums are transferred by the Union to the States, Federal District and 

Municipalities, and by the States to the Municipalities to finance the health services. The 

object of the research is the funding of the Unified Health System (SUS) provided by the 

Federal Constitution of 1988 (CF/1988) as a responsibility of all federal entities. The study 

was based on the following aspects: a) the interdependence of health (and thus its funding) 

and human development, as understood by the United Nations (UN); b) the relationship 

between the Brazilian federalism and the provision of health actions and public services, 

both under the federative pact of the country, i.e., the analysis of material competence for 

the provision of health services, as from the perspective of fiscal federalism, with 

examination of the funds allocated to the area in the light of cooperative federalism; c) 

health funds and their operation in the public health funding in the country. Such funds 

shall be instituted by all federal spheres. They are a legal requirement so that they can 

receive transfers from other federal entities allocated to health actions and public services. 

They also have resources from the budget of the entity which instituted it. They 

concentrate therefore all amounts allocated to public health. The peculiarities of the health 

funds cause difficulties to those who work with them or those responsible for their control 

and supervision. Despite its importance, there is a lack of legal works on the subject. 

Health funds express cooperative federalism in the corresponding area. Health financing is 

closely related to human development and people´s quality of life and, ultimately, their 

own happiness. To address the problems of public health, it is necessary to know its 

funding and the consequences of its current model. The aim is to contribute to the 

clarification of the theme in question, making it more accessible to all, in order to save 

human lives in health units across the country. 

 

Keywords: Public health. Health assistance funding. Human development. Federalism. 

Public fund. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, serão expostos aspectos mais amplos do tema objeto deste estudo. 

De início, apresentar-se-á um panorama geral do que será abordado no decorrer da obra, 

por meio da exposição dos principais pontos que serão tratados em cada um dos capítulos 

subsequentes. Em seguida, serão trazidos diversos dados empíricos, tanto concernentes ao 

Brasil quanto a outras nações, que demonstram a relevância e a atualidade do assunto, 

situando também o nosso país no contexto mundial. Por último, serão expostos 

ensinamentos de autores que incentivaram a buscar uma nova forma de enxergar o direito, 

cujas lições se aplicam também ao tema do financiamento da saúde pública, contribuindo 

para enriquecer o presente estudo. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

O presente trabalho tem como objeto o financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) previsto pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) como de responsabilidade de 

todos os entes federativos.  

O estudo foi realizado com base nos seguintes aspectos: a) a interdependência entre 

a saúde (e, portanto, o seu financiamento) e o desenvolvimento humano, este tal como 

compreendido atualmente no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU); b) a 

relação entre o federalismo brasileiro e a prestação das ações e serviços públicos de saúde, 

tanto sob o aspecto do pacto federativo do país, ou seja, a análise da competência material 

para prestação dos serviços de saúde, quanto sob a ótica do federalismo fiscal, com exame 

dos recursos destinados à área, à luz do federalismo cooperativo; c) os fundos de saúde e o 

seu funcionamento no financiamento da saúde pública no país.  

Essa abordagem será realizada com a finalidade de avaliar, à luz do direito 

financeiro, as implicações do atual modelo de financiamento da saúde pública no país, o 

qual prevê vinculação de receitas tributárias para a área e determina que o financiamento 

seja realizado através dos fundos de saúde. 

A Emenda Constitucional nº. 29, de 13.09.2000(EC 29/2000), instituiu a vinculação 

do produto de arrecadação de determinados impostos para as ações e serviços públicos de 

saúde (art. 198, §2º, da CF/1988). Do mesmo modo, estabeleceu que lei complementar 
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fixasse os percentuais mínimos desses recursos a serem vinculados ao setor pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com o art. 198, §3º, da CF/1988.  

A EC 29/2000 estabeleceu, também, no art. 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), regras de transição, contendo os referidos 

percentuais mínimos a ser aplicados pelos entes da federação na saúde, enquanto a lei 

complementar acima mencionada não fosse editada. Ademais, determinou que a aplicação 

dos recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados à área da saúde 

seria realizada por meio de fundos de saúde. Estes, que já se achavam previstos na 

legislação infraconstitucional do SUS, tiveram a obrigatoriedade de seu uso 

constitucionalizada através da introdução do §3º do mencionado art. 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, pela referida EC 29/2000. 

As previsões do ADCT acima mencionadas estiveram em vigor enquanto não 

promulgada a lei complementar prevista no art. 198, §3º, da CF, parágrafo este que, como 

já anotado, também foi introduzido pela mesma emenda. 

Posteriormente, após mais de uma década marcada pela luta de diversos setores 

envolvidos com a saúde pública, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 (LC 

141/2012), finalmente trouxe a regulamentação do referido §3º do art. 198 da CF. Esse 

diploma foi importante por disciplinar diversos aspectos do financiamento do setor, 

inclusive alguns sobre os quais havia controvérsias que acabavam por dificultar, inclusive, 

o seu controle e fiscalização. É o caso, por exemplo, do que se pode considerar como 

despesas com ações e serviços públicos de saúde para atender aos percentuais mínimos 

previstos no ordenamento jurídico, que agora restam disciplinadas no art. 3º da LC 

141/2012. 

A mencionada lei complementar preservou a vinculação de recursos mínimos para 

a área, em seus arts. 5º, 6º e 7º, nos mesmos moldes do art. 77 do ADCT. Outrossim, 

manteve a necessidade do fundo de saúde para a movimentação dos recursos destinados ao 

setor de saúde, conforme consta dos arts. 12, 14 e 16, também seguindo o exemplo do §3º 

do art. 77 do ADCT. 

A recente Emenda Constitucional n
o
 86/2015 (EC 86/2015), contudo, alterou mais 

uma vez regras do financiamento do setor. Mais conhecida como “Emenda do orçamento 

impositivo”, fixou na Constituição o piso de gastos em saúde da União, retirando da 

legislação infraconstitucional a possibilidade de discipliná-lo. Além disso, estabeleceu que 
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metade das emendas parlamentares individuais, agora de execução obrigatória até 

determinado montante, fossem destinadas obrigatoriamente à saúde. O constituinte 

derivado alterou, ainda, a destinação de recursos dos royalties para o setor de saúde. O 

presente trabalho demonstrará como foi disciplinada a questão sob cada um desses 

regramentos.  

Pode-se observar, pelo que foi exposto, que o financiamento da saúde pública vem, 

de fato, sendo objeto de diversas alterações nos últimos anos. 

O primeiro capítulo do trabalho busca demonstrar a relevância do tema do ponto de 

vista orçamentário e financeiro do setor da saúde pública. Serão apresentados dados que 

demonstram os montantes despendidos pelo Brasil na área, com destaque para os números 

gastos pelo setor público, compreendidos nesta expressão os três entes federados 

brasileiros (União, Estados e Municípios). Serão expostos números absolutos e percentuais 

relativos ao nosso país, os quais serão comparados com os dados de outros países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, de modo a situar o Brasil no contexto 

internacional. No plano doméstico, serão trazidos os gastos da União com saúde pública, a 

fim de demonstrar a relevância da saúde dentre os dispêndios estatais, com destaque para a 

participação do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no orçamento da área. Serão apresentados 

alguns dados sobre transferências intergovernamentais da União para Estados e 

Municípios, visando, desde logo, demonstrar os elevados valores envolvidos em tais 

transferências. 

Ainda no primeiro capítulo, far-se-á referência a alguns autores, alguns deles de 

outros ramos do conhecimento, que ajudaram a olhar o direito em geral, e em especial o 

financeiro e o da saúde pública, sob um novo enfoque. Na linha defendida pelo Professor 

Regis Fernandes de Oliveira, estes autores incentivaram o questionamento do direito 

positivo, contribuindo para desmascarar certos aspectos deste, enriquecendo 

substancialmente o presente trabalho. De fato, não se restringiu a adotar o enfoque 

dogmático, buscando-se não se limitar à mera análise formalista do direito, criticando-se, 

ao contrário, as normas e decisões judiciais quando necessário, tanto em relação à forma 

quanto, principalmente, em face de seu conteúdo. 

No capítulo 2, será abordado o relacionamento entre a saúde e o desenvolvimento 

humano. Busca-se dar uma feição mais humanizada ao presente estudo, demonstrando que 

os temas aqui tratados têm implicação na qualidade de vida das pessoas. Por ser este um 
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trabalho que versa sobre o financiamento da saúde pública, entende-se por bem fixar-se, no 

início do capítulo, o conceito de saúde adotado ao longo do texto e a influência da atuação 

estatal nesse conceito. Em seguida, será destacada a noção de desenvolvimento humano 

acolhida no escrito, a qual não se contenta apenas com o aspecto econômico (renda) para 

sua aferição. Demonstra-se, também, a necessidade de investimento em saúde por nações 

em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A relação entre o financiamento da saúde e 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é abordada, bem como o elo entre o referido 

financiamento e os Objetivos do Milênio (ODM) estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). Por último, ganharão destaque importantes considerações sobre a 

equidade fiscal em nosso país. Será avaliada a progressividade ou regressividade da 

política pública de saúde no Brasil, considerando-se a distribuição dos recursos do setor em 

relação às camadas da população beneficiadas.  

O capítulo 3 aborda dois temas que se entendem importantes para a compreensão 

do financiamento da saúde pública. Como efeito, não se pode tratar corretamente deste sem 

que se tenha conhecimento, ainda que geral, sobre o que se está financiando. Por isso, 

nesse capítulo, aborda-se, em primeiro lugar, o tema das políticas públicas. Ainda que sem 

o escopo de esgotar esse complexo assunto, considera-se necessário pontuar alguns de seus 

aspectos amplos. Em seguida, de forma mais extensa, é tratado o Sistema Único de Saúde 

(SUS). São expostos, inicialmente, os seus antecedentes históricos, visando mostrar o 

caminho percorrido até o atual modelo delineado pela CF/1988. Chegando-se à Carta 

Constitucional vigente, destaca-se a inserção da saúde enquanto direito social, o que é 

inédito nas constituições brasileiras. Ressaltam-se, também, as principais disposições 

constitucionais a respeito do SUS, como, por exemplo, as suas diretrizes (descentralização, 

atendimento integral e participação da comunidade). Ao final do capítulo, avalia-se o 

avanço ou retrocesso representado pela própria existência do SUS em nosso país. 

No capítulo 4, serão abordadas as relações entre o federalismo e a saúde. Inicia-se 

pela análise da saúde no pacto federativo. São expostas as características dos principais 

tipos de Estado atualmente existentes, quais sejam, o unitário e o federal. Em seguida, 

dentro da federação brasileira, é pormenorizada a distribuição das competências entre as 

três esferas na área de saúde, não apenas na sua disciplina constitucional, mas também pelo 

regramento trazido na legislação ordinária, notadamente na Lei 8.080/1990, sem olvidar as 

relevantes disposições da Norma Operacional Básica 01/1996 (NOB 01/1996).  
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No mesmo capítulo 4, é também examinado o federalismo fiscal existente 

especificamente na área de saúde no Brasil. Pontuam-se, a princípio, a assimetria da nossa 

federação e o federalismo cooperativo previsto pela CF/1988. Logo após, destacam-se as 

formas de obtenção de recursos de que dispõem os entes no país, que podem ser 

decorrentes de arrecadação direta ou oriundos de transferências intergovernamentais. 

Estas, inclusive, possuem lugar de destaque no texto, por estarem fortemente presentes na 

área de saúde, que as prevê tanto na modalidade regular/automática quanto na 

voluntária/discricionária. Em todos os casos, ressalte-se, devem ser realizadas por meio dos 

fundos de saúde. Ainda, terá destaque a forma encontrada pelo legislador brasileiro para 

aumentar o investimento estatal em saúde pública nos últimos anos, que é a previsão de 

vinculação de recursos para o setor. Serão expostas as formas de vinculação que já foram 

inseridas no ordenamento jurídico, estejam elas em vigor ou não no momento: CPMF, EC 

29/2000, LC 141/2012, Lei 12.858/2013 e, até mesmo, a recente EC 86/2015, conhecida 

como “emenda do orçamento impositivo”. Os efeitos práticos dessas normas, 

especialmente das atualmente em vigor, servirão de fundamento para a última parte do 

capítulo, em que é feita a crítica do federalismo fiscal atualmente existente na saúde 

pública, sendo então apontados o jogo de poder e a dominação que se fizeram presentes 

nos estabelecimentos das regras, as quais impuseram, ao longo do tempo, fardos 

diferenciados para cada ente federado. 

Entendeu-se por bem detalhar, no capítulo 4, a distribuição de competências entre 

os entes federados como etapa anterior à análise da distribuição dos recursos entre eles, 

pois somente tendo-se noção dos encargos atribuídos a cada unidade federada é que será 

possível cotejá-los com as suas responsabilidades, aferindo-se o esforço fiscal de cada ente 

para manutenção das ações e serviços públicos de saúde. 

O capítulo 5 é o último do presente trabalho. Nele, adentrar-se-á na parte mais 

detalhada e prática do financiamento da saúde pública no Brasil, que é aquela concernente 

aos fundos de saúde. Com efeito, para uma análise mais pormenorizada do funcionamento 

referido do financiamento, é necessário mergulhar nos fundos mencionados. Como será 

visto ao longo do texto, eles são a expressão viva do federalismo fiscal cooperativo 

existente no país no setor de saúde. Os fundos de saúde estão intimamente ligados a toda a 

ideia de separação de recursos da saúde dos demais valores constantes nos cofres públicos, 

sendo a sua análise essencial para solucionar diversos problemas do cotidiano. Com efeito, 

para bem superar as dificuldades do financiamento da saúde pública, é preciso conhecer 
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como os fundos de saúde funcionam, a fim de compreender todos os seus mecanismos 

práticos, para só em um momento seguinte buscar as soluções necessárias. O presente 

trabalho busca direcionar o conhecimento acadêmico para a remoção de obstáculos que 

ocorrem no dia a dia daqueles que lidam com a saúde pública. 

O referido capítulo inicia-se por uma exposição de dois importantes fundos 

internacionais relacionados à saúde. O primeiro deles é específico da área de saúde, que é o 

Prevention and Public Health Fund, previsto no Obamacare recentemente aprovado nos 

Estados Unidos da América (EUA). Não obstante as diferenças da realidade brasileira, é 

fato que até mesmo a maior economia do planeta possui agora um fundo especialmente 

destinado a custear ações e serviços de saúde pública. Em segundo lugar, também se 

pontuará a existência de fundos estruturais da União Europeia que podem custear 

investimentos no setor em análise, muito embora não lhe sejam exclusivamente destinados. 

Também se entendeu por bem fazer referência aos antecedentes históricos dos 

atuais fundos de saúde em vigor no Brasil. Isso foi feito para demonstrar o caminho 

percorrido pelo nosso país em termos orçamentários e financeiros até a presente 

configuração de tais fundos. Para tanto, pesquisaram-se todas as Constituições brasileiras, 

desde a de 1824, bem como a legislação infraconstitucional. Os fundos públicos 

brasileiros, especialmente aqueles destinados à área social, tiveram destaque no 

levantamento histórico realizado, como, por exemplo, a autorização para criação do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) pelo Decreto-lei nº 701, de 24 de julho de 1969. 

Mereceram maior atenção, neste trabalho, os fundos de saúde na ordem 

constitucional atualmente em vigor, por serem hodiernamente utilizados na gestão 

financeira e orçamentária do setor. De início, foi apresentada a sua definição para os fins 

do presente trabalho, com base nas lições doutrinárias trazidas, buscando delimitar o que se 

entende como fundo de saúde. Apesar das dificuldades apresentadas na realização de 

qualquer definição, não se fugiu ao intento de apresentar uma ideia própria sobre o assunto, 

embora críticas possam advir dessa postura. Em seguida, o trabalho se desenvolve por 

meio da apreciação de características relevantes dos fundos de saúde, tais como: natureza 

jurídica, formas de transferências intergovernamentais existentes no seu âmbito, receitas 

especificadas que os compõem, vinculação de receitas, gestão etc. Em cada tópico em que 

um desses traços é analisado, são apontados, em geral, problemas a ele relacionados, com 

os quais já se deparou no exercício de nossa atividade de controle externo (ex.: ao tratar da 
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gestão dos fundos de saúde, será exposta a controvérsia sobre quem deve realizar a gestão 

do fundo de saúde: se a secretaria de planejamento ou a de saúde). Acrescente-se que não 

se deixa de se posicionar sobre a interpretação que se reputa correta para dirimir o ponto 

controverso, apontando soluções para tais problemas neste trabalho. Afinal, como já 

apontado acima, o direito da saúde, enquanto obra feita pelos homens, deve ser 

“profanado”. 

Ao final do capítulo 5, também será tratado tema afeto às nossas atividades 

profissionais, a saber, o controle e a fiscalização dos fundos de saúde. Inicialmente serão 

expostas considerações aplicáveis aos atos administrativos em geral, para, logo após, 

apontar especificidades aplicáveis aos fundos de saúde. Dentre as últimas, por exemplo, 

serão trazidos assuntos como o controle social, especialmente o realizado pelos conselhos 

de saúde, além de outras questões técnicas trazidas principalmente pela LC 141/2012.  

A controvérsia sobre a competência dos órgãos de controle dos recursos dos fundos 

de saúde merece destaque especial, tanto que constituiu um tópico exclusivo, em face das 

consequências que acarreta no dia a dia das atividades de fiscalização. Não se deixará de 

criticar a jurisprudência dominante de nossas Cortes superiores a respeito do assunto, 

apontando o entendimento que se reputa mais correto à luz do pacto federativo existente no 

país. 

Como último item do capítulo 5, será analisado o impacto da judicialização da 

saúde pública nos fundos de saúde. Em razão da relevância atual do tema, este trabalho não 

poderia deixar de abordá-lo, ainda que a abordagem tenha se circunscrito a alguns aspectos 

mais diretamente relacionados com o presente estudo. É fato que todas as decisões 

judiciais são atendidas com recursos da saúde pública, os quais são, via de regra, aqueles 

constantes dos fundos de saúde. Contudo, este trabalho não debaterá se é possível ou não 

ao Judiciário controlar as políticas públicas, especialmente a de saúde, haja vista que tal 

questão já se encontra praticamente pacificada atualmente, inclusive no âmbito da mais 

alta Corte do país, o STF. Dar-se-á mais ênfase à exposição de dados empíricos que 

demonstram o tamanho do impacto das decisões judiciais no orçamento do setor de saúde. 

A partir de tais dados, serão destacadas as consequências dessa atuação do Judiciário tanto 

para a gestão orçamentária e financeira da saúde pública quanto para a própria distribuição 

dos recursos da área entre as camadas da população. 
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Os fundos de saúde são o modo de financiamento, por excelência, da saúde pública 

em nosso país. Estes existem tanto na União, quanto nos entes subnacionais, como 

exigência legal para que possam receber transferências de outros entes destinadas às ações 

e serviços públicos de saúde.  

No âmbito de tais fundos, coexistem recursos oriundos de fontes diversas e de 

várias esferas de governo. Por exemplo, um fundo de saúde de determinado Município 

pode receber recursos federais e estaduais, além daqueles oriundos do orçamento geral do 

próprio Município, para a prestação do serviço público de saúde. Do mesmo modo, um 

fundo estadual também recebe verbas federais, além das que constam do orçamento geral 

do Estado, para o mesmo fim.  

Nesse sentido, um mesmo fundo de saúde é disciplinado por normas jurídicas 

emanadas de mais de um ente simultaneamente. 

Essas peculiaridades dos fundos de saúde causam dificuldades a todos aqueles que 

com eles trabalham ou que são incumbidos de seu controle e fiscalização. Essas 

dificuldades podem ser sentidas no desenvolvimento do trabalho de controle externo pelos 

Tribunais de Contas e até mesmo naquele realizado pelas Promotorias de Justiça, as quais, 

apesar de muitas vezes especializadas na área da saúde, também se deparam com várias 

dúvidas ao apreciarem as contas de um determinado fundo de saúde. 

Com efeito, decorrem das características dos fundos questionamentos os mais 

diversos, inclusive quanto à competência (federal, estadual ou municipal) do órgão 

incumbido de sua fiscalização, em face da multiplicidade de fontes de seu financiamento.  

Dessa forma, dentre os ramos da ciência do direito, o tema possui, a princípio, 

relação com o direito sanitário, que pode ser tido como o ramo do Direito que regulamenta 

as ações e serviços públicos e privados que interessam à saúde. 

Não se pode olvidar a sua pertinência, ainda mais forte, com o direito financeiro, 

por ser a disciplina que se dedica ao estudo da atividade financeira do Estado. De fato, 

inegavelmente, é no âmbito dessa atividade que se encontra o financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde no Brasil. 

A relação com os direitos humanos também existe, por estudar-se aqui o 

financiamento de um direito social assim previsto pela Carta Magna (art. 6º). O presente 
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estudo busca justamente abordar temática do cotidiano daqueles que lidam com a saúde 

pública, ao lançar luzes sobre os mecanismos de financiamento do SUS.  

Desse modo, espera-se que o presente escrito ajude a esclarecer o tema do 

financiamento da saúde pública, tornando-o mais acessível a todos, explicando como ele 

funciona no dia a dia. Que este trabalho contribua tanto para o debate acadêmico quanto 

para a solução dos problemas que surgem no cotidiano da saúde pública. 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TEMA 
 

A saúde há muito deixou de ser uma preocupação apenas dos profissionais da 

referida área. Nos últimos anos, ela tem figurado dentre os maiores problemas do país, na 

opinião dos próprios brasileiros. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), após as preocupações com a segurança (23%), a saúde aparece em 

segundo lugar (22,3%), com a corrupção ocupando o terceiro lugar (13,7%).
1
 Já em outro 

levantamento, também realizado pelo IPEA, que considera critérios dos Objetivos do 

Milênio da ONU, a melhoria dos serviços de saúde foi escolhida como prioridade por 

87,64% dos entrevistados.
2
 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil despendeu 217 

bilhões de dólares com a assistência à saúde, no ano de 2013, abrangendo os gastos 

realizados pelo setor público e privado, o que representa um gasto per capita de US$ 1.085 

(mil e oitenta e cinco dólares).
3
As despesas com a área de saúde representaram 9,7% do 

Produto Interno Bruto do país.
4
 Esses valores podem ser considerados baixos quando 

comparados com a média mundial. Segundo a OMS, governos destinam em média 14% de 

                                                 
1
 CIEGLINSKI, Amanda. Violência, saúde e corrupção são os principais problema do país na avaliação da 

população. Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-01-

01/violencia-saude-e-corrupcao-sao-os-principais-problema-do-pais-na-avaliacao-da-populacao>. Acesso 

em: 10 out. 2012. 
2
 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Saúde e educação são as prioridades dos 

brasileiros, aponta Ipea: os dados sobre percepção social foram divulgados após a cerimônia de entrega 

do Prêmio 'My World', das Nações Unidas. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20859. Acesso em: 29 

jul. 2015. 
3
 WOLD HEALTH ORGANIZATION. Health System Financing Profile by country. 2010. Disponível 

em: <http://apps.who.int/nha/database/Country_Profile/Index/en>. Acesso em: 29 jul. 2015. 
4
 WHO Region of the Americas: Brazil statistics summary (2002 - present). Disponível em: 

<http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-BRA?lang=en>. Acesso em: 29 jul. 2015. 
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seus orçamentos nacionais para a saúde, enquanto nos países ricos essa taxa chega a 

16,8%.
5
 

Desse total, 48,2% (quarenta e oito vírgula dois por cento) foram despendidos 

pelos governos em geral.
6
A participação do setor público no total gasto em saúde pelo 

Brasil é considerada modesta. Especialmente quando comparado com outros países que 

também possuem sistema universal, em que a participação do setor público nunca é 

inferior a 70%.
7
 

Os gastos do setor público do Brasil em saúde representaram 4,1% do PIB. O 

percentual é inferior ao de diversas outras nações, consoante a tabela adiante: 

GRÁFICO 1 - GASTO DE TODAS AS ESFERAS DO GOVERNO – EM % DO 

PIB 

 

 

Fonte: CUSTEIO da saúde desafia todas as esferas do governo. Folha de São Paulo, São Paulo, 14  

maio 2015. 

 

Os gastos do setor público encontram-se atrás dos verificados nos vizinhos 

Argentina (4,9%) e Uruguai (5,4%). Quando comparados aos países ricos, a diferença é 

                                                 
5
 MENDES, Aquilas. Acesso à saúde pública sem financiamento. O Estado de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,acesso-a-saude-publica-sem-

financiamento--imp-,1713941>. Acesso em: 13 ago. 2015. 
6
 Ibid. 

7
 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Políticas sociais: acompanhamento e análise. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_23_14072015.pdf>. Acesso 

em: 14 ago. 2015. p. 171. 
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enorme, conforme visto, notadamente quando considerados aqueles que possuem sistemas 

universais como a França (8,9%) e o Reino Unido (7,7%). 

No ano de 2010, os gastos em saúde representaram 7% (sete por cento) dos 

valores despendidos pelo setor público.
8
O percentual continuou o mesmo no ano de 2013.

9
 

O referido percentual também é considerado baixo pela OMS. 

Apesar de demonstrado que o investimento do Brasil no setor de saúde encontra-

se distante daquele considerado ideal, especialmente quando comparado com as demais 

nações, o volume de recursos destinados pelo setor público pátrio ao setor não pode deixar 

de ser tido como expressivo. 

Quando considerados os gastos apenas do governo federal, a saúde comprova o 

seu lugar de destaque. Analisando-se os orçamentos dos Ministérios para o ano de 2015, 

tem-se que o do Ministério da Saúde (MS) é o segundo maior entre as pastas, com a 

previsão de R$ 121.011.373.943,00 (cento e vinte e um bilhões, onze milhões, trezentos e 

setenta e três mil novecentos e quarenta e três reais), de acordo com a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) aprovada para o ano de 2015 (Lei 13.115/2015). 

 

GRÁFICO 2 - CINCO MINISTÉRIOS COM MAIOR ORÇAMENTO PREVISTO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2015 EM REAIS 

 

Fonte: Lei 13.115/2015 - Anexo II – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por 

órgão orçamentário 

 

                                                 
8
 WOLD HEALTH ORGANIZIZAÇÃO. Health System Financing Profile by country. 2010. Disponível 

em: <http://apps.who.int/nha/database/Country_Profile/Index/en>. Acesso em: 29 jul. 2015. Acesso em: 

15 out. 2012. 
9
 Ibid. 
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Ademais, dentre as despesas previstas para a pasta da saúde, desperta 

atenção a quantidade prevista para o Fundo Nacional de Saúde para o ano de 2015. 

Com efeito, tais despesas perfazem o total de 112.452.089.830,00 (cento e doze bilhões 

quatrocentos e cinquenta e dois milhões oitenta e nove mil oitocentos e trinta reais), 

de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2015 (Lei 

13.080/2015). Desse modo, as despesas fixadas para o referido fundo constituem cerca 

de 92% (noventa e dois por cento) de todos os gastos previstos para o Ministério da 

Saúde, conforme a LOA. 

 

GRÁFICO 3 - PARTICIPAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO 

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O ANO DE 2015 

 

Nota: As unidades vinculadas são: Fundação Oswaldo Cruz, Hospital Nossa Senhora da 

Conceição – CONCEIÇÃO, Fundação Nacional de Saúde, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, e Agência Nacional de Saúde Suplementar.  

 

Nos demais entes federativos, os elevados gastos na área de saúde também são 

repetidos. Do mesmo modo, pode-se supor que a concentração de um grande montante 

dessas despesas nos respectivos fundos de saúde também seja reproduzida, haja vista a 

determinação legal de que a movimentação de recursos para as ações e serviços públicos 

de saúde se faça por meio de tais fundos (LC 141/2012, arts. 12, 14 e 16). 

Portanto, a importância do objeto do presente estudo resta clara, sob os pontos de 

vista econômico, financeiro e orçamentário, uma vez que o financiamento da saúde 

encontra-se entre os maiores gastos realizados por todos os entes federados em nosso país. 

Ademais, a presença de fundos de saúde em todos os níveis de governo também exalta a 
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necessidade de estudo dos referidos fundos pela ciência do direito, já que a coexistência de 

regras federais, estaduais e municipais sobre o tema causa perplexidade em todos os que 

estudam e gerem o financiamento da saúde em nosso país. 

Por outro lado, impende destacar o elevado montante de recursos repassados pelo 

Fundo Nacional de Saúde a todos os entes subnacionais. A tabela a seguir demonstra a 

quantidade de recursos transferidos no ano de 2014, de acordo com os diversos blocos de 

financiamento utilizados pelo referido fundo: 

TABELA 1 - RECURSOS REPASSADOS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS NO ANO DE 2014 PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DE 

ACORDO COM OS BLOCOS DE FINANCIAMENTO 

Bloco de financiamento Repasses financeiros 

Atenção Básica R$ 14.192.599.213,83 

Média e Alta Complexidade R$ 37.664.565.402,46 

Assistência Farmacêutica R$ 1.803.924.286,08 

Gestão do SUS R$ 116.488.515,81 

Vigilância em Saúde R$ 1.991.487.420,80 

Investimentos R$ 2.370.221.421,60 

Diversos R$ 0,00 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde com Transparência – SUS. Disponível em: 

<http://aplicacao.saude.gov.br/portaltransparencia/index.jsf>. Acesso em: 29 jun. 2015. 

 

Deve-se destacar que as transferências também ocorrem dos Estados para os 

respectivos Municípios. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplificação, o Estado de São 

Paulo repassou, no exercício de 2014, um total de R$ 37.346.404.903,01(trinta e sete 

bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e três 

reais e um centavo) aos Municípios paulistas.
10

 

Assim, os vultosos valores transferidos pela União a Estados, Distrito Federal e 

Municípios demonstram que os fundos de saúde são instrumentos pelos quais ocorrem 

consideráveis repasses de valores a outros entes para custeio de serviço de competência 

                                                 
10

 SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Fazenda. Relatório resumido da execução orçamentária do poder 

executivo – Demonstrativo de aplicação de recursos na saúde. Disponível em: 

<http://www.fazenda.sp.gov.br/execucao/2014/saude.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2015.  
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dos entes subnacionais. Isso representa uma expressão inequívoca do federalismo 

cooperativo existente em nosso país.  

Desse modo, devem os mencionados fundos ser examinados sob a ótica da 

colaboração entre os entes federados, prevista pela Constituição Federal de 1988, em face 

da sua importância no quadro geral das transferências intergovernamentais.  

Por outro lado, a relevância do tema também decorre da possibilidade de conflitos 

entre os entes federativos em razão dos mencionados repasses. Com efeito, eventuais 

atrasos ou questionamentos nos valores das transferências podem surgir durante o 

exercício financeiro. De fato, débitos de uma esfera de poder para com outra podem surgir, 

tendo consequências desastrosas para as ações e serviços públicos de saúde a cargo de 

determinado ente federativo, principalmente em razão do elevado custo do serviço público 

prestado. 

A importância do estudo do financiamento da saúde é percebida quando se analisa 

a situação, muitas vezes precária, da saúde pública em nosso país. No exercício do controle 

externo, por exemplo, em inúmeras oportunidades constata-se que a investigação das 

causas financeiras e orçamentárias do problema é etapa imprescindível para compreender 

as origens e as razões de uma conjuntura de crise do sistema. 

Apesar de toda essa importância, nota-se a dificuldade dos órgãos incumbidos da 

fiscalização da área de saúde, sejam eles de controle interno ou externo, de lidar com os 

aspectos orçamentários do mencionado setor. Essa constatação pôde ser feita a partir do 

relacionamento com os referidos órgãos, mantido em razão de nosso trabalho de controle 

externo no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte e como integrante do Fórum em Defesa da Saúde Pública
11

 em Natal, Rio Grande do 

Norte. Tal dificuldade em avaliar os aspectos financeiros da saúde prejudica o exercício da 

fiscalização sobre a área como um todo. Daí a necessidade premente de seu estudo, pois 

este pode contribuir para que vidas sejam salvas nas unidades de saúde de todo o 

país. 

O estudo do complexo financiamento da saúde no Brasil é relevante, outrossim, 

para a melhor análise das eventuais intervenções judiciais na área. Com efeito, alguns 

conceitos envolvidos nessa discussão assumem cunho eminentemente financeiro, como, 

                                                 
11

 Reunião de diversas entidades relacionadas à área de saúde ou à sua fiscalização (p.ex.: Conselho Regional 

de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público junto ao TCE, Ministério Público 

Estadual, Conselho Estadual de Saúde, dentre outras). 
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por exemplo, a reserva do possível. De fato, essa se refere à impossibilidade de 

atendimento de um determinado direito judicialmente pleiteado em face de um 

determinado orçamento público. O estudo do tema, aqui realizado, também pode contribuir 

para que o juiz, ao apreciar um determinado caso posto à sua mesa, possa saber as exatas 

consequências de sua decisão em uma perspectiva ampla. Quais serão os reflexos para o 

orçamento da pasta da saúde? Qual ente deve melhor cumprir a decisão? O conjunto das 

decisões judiciais tem impacto significativo no orçamento destinado à política pública de 

saúde de forma ampla? Quais os problemas orçamentários que podem advir da concessão 

de certo medicamento ou tratamento médico? Acredita-se que o perfeito conhecimento do 

financiamento da saúde é condição essencial para bem respondê-las. Eis outra utilidade do 

presente trabalho. 

Em conclusão, tendo o constituinte erigido a descentralização como diretriz do 

SUS, o estudo do seu financiamento, que deve ser realizado por todos as esferas, é 

condição essencial para que seja efetivamente garantido o direito à saúde previsto pela 

Constituição Federal. Examinar de onde vem e para onde vai o dinheiro que irá financiar as 

ações e serviços públicos de saúde é examinar os próprios meios para que sejam realizadas 

a cidadania e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do 

Brasil, na forma do art. 1º, II e III, da CF/1988.  

 

1.3 UM NOVO OLHAR SOBRE O DIREITO EM GERAL E SOBRE 

O DIREITO DA SAÚDE EM ESPECIAL 

 

O presente trabalho, conforme dito, tem como objetivo analisar o financiamento da 

saúde pública existente em nosso país. Porém, este estudo não se restringiu a elaborar 

apenas inter-relações entre os textos legais postos (direito positivo). 

Neste escrito, para além do direito posto, procura-se também questionar o que está 

por trás do direito consagrado nos textos legais, tanto em um momento anterior à 

elaboração legislativa (é importante indagar-se sobre as causas desta), quanto no momento 

de sua interpretação.  

Para tanto, nunca se deve deixar de ver o direito como algo que é dos homens, ou 

seja, produzido e aplicado por seres humanos, com todas as suas paixões 
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(afetos/sentimentos). Em outras palavras, o homem (a palavra será empregada no decorrer 

do texto como sinônimo de ser humano) está presente em todos os momentos da vida 

jurídica, desde a elaboração da lei até a sua aplicação, inclusive pelo juiz.  

Essa visão pode ser aplicada ao direito como um todo, não se podendo separar o 

direito dos afetos, segundo Regis Fernandes de Oliveira. Do mesmo modo, é inegável a 

afirmação de que também o Estado decide e age por meio de homens, daí por que as 

paixões estão subjacentes a todas as suas decisões. 

Trazendo-se a questão para o campo jurídico mais específico do financiamento da 

saúde pública, a assertiva é, igualmente, verdadeira. A previsão do direito à saúde na 

CF/1988 bem como todo o seu regramento legal posterior são obras dos homens e, 

portanto, sujeitas às paixões. 

Isso não é menos verdade quando se analisa a interpretação desse direito realizada 

pelos magistrados, notadamente nos casos de concessão de medicamentos e tratamentos. O 

juiz, nesses casos, tende, em muitos casos, a ser menos racional (cartesiano) e mais levado 

pelas paixões.  

Também interessa indagar sobre os interesses que estão por trás da execução das 

ações e serviços públicos de saúde e do seu respectivo orçamento, os quais, deve-se 

ressaltar, estão inseridos em uma estrutura de poder, para utilizar a expressão consagrada 

por Michel Foucault. 

Por fim, para darmos início à abordagem inicial proposta, é necessário enfrentar 

uma questão primordial: como se deve enxergar o direito como um todo, e o próprio 

direito da saúde? Seria ele algo estático, com caráter transcendente, algo superior aos 

homens, de outra esfera, ou teria, ao contrário, caráter imanente, em outras palavras, seria 

ele algo que está no mundo e, portanto, pode e deve pertencer aos seres humanos? 

Pertenceria ele à esfera do sagrado ou do profano? 

A análise dessas questões será realizada a partir do próximo item. 
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1.4 O HUMANISMO E O QUESTIONAMENTO DO DIREITO. A 

“PROFANAÇÃO” DO DIREITO DA SAÚDE 

 

Em sua obra Aprender a viver,
12

 Luc Ferry procura dar uma visão geral da filosofia, 

expondo os principais aspectos a ser considerados para sua compreensão inicial. Para tanto, 

esquivando-se do jargão comum à referida área do conhecimento, o autor utiliza de 

linguagem simples de modo a atingir um público que não está restrito aos estudiosos da 

filosofia. 

Luc Ferry divide a sua obra em seis capítulos, dentre eles “O que é filosofia?”, “Um 

exemplo de filosofia antiga”, “A vitória do cristianismo sobre a filosofia grega”. Interessa-

nos mais de perto o capítulo 4, denominado “O humanismo ou o nascimento da filosofia 

moderna”. 

O autor inicia destacando que o mundo moderno surge com a desconstrução da 

cosmologia antiga e o questionamento das autoridades religiosas. Destaca, ainda, que a 

ciência, a qual se desenvolveu fortemente à época, “convida os seres humanos a adotar 

uma atitude permanente de dúvida e de espírito crítico bem pouco compatível, sobretudo 

na época, com o respeito pelas autoridades religiosas”.
13

 

Passa-se a chamar de humanismo esse período em que o homem se vê sozinho, 

sem as referências outrora existentes do cosmos e de Deus. O pensamento deixa de ser 

apenas contemplativo, para tornar-se um “agir, um trabalho que consiste em ligar 

fenômenos naturais entre si de modo que eles se encadeiem e se expliquem uns pelos 

outros”,
14

 no que se convencionou denominar de método experimental. 

Quanto à origem do humanismo moderno, deve-se destacar o papel de Descartes. A 

sua célebre frase Cogito ergo sum
15

pode ser tida como conclusão de seu raciocínio 

filosófico primordial. Ela implica que “mesmo que meus pensamentos sejam do princípio 

ao fim errôneos, pelo menos aquele segundo o qual eu existo é forçosamente correto, já 

que é preciso no mínimo existir, nem que fosse só para delirar”.
16

 

                                                 
12

 FERRY, Luc. Aprender a viver. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 
13

 Ibid., p. 67. 
14

 Ibid., p. 70. 
15

 Penso, logo existo. 
16

 FERRY, Luc. op.cit., p. 92. 
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A verdade passa, então, a ser aquilo de que o ser humano tem certeza, ou seja, 

aquilo que pode ser demonstrado por meio da razão. Como consequência disso, todas as 

crenças e, ainda mais, todos os dogmas herdados do passado são questionados, 

devendo subsistir apenas os que podem ser demonstrados de maneira racional. Os 

“argumentos de autoridade” são, assim, também colocados em xeque. 

Tecidas essas considerações, cumpre tentar aplicar essas lições ao estudo do direito 

e, mais especificamente, ao financiamento da saúde pública. 

Em primeiro lugar, devem-se afastar as ideias preconcebidas a respeito do direito e, 

consequentemente, das disposições relativas à saúde pública. Todas as normas relativas ao 

tema podem e devem ser questionadas: tanto as de índole constitucional (pois até a 

CF/1988 pode e deve ser criticada), quanto aquelas de ordem infraconstitucional, desde 

uma Lei Complementar (como a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a LC 141/2012, 

por exemplo), até as leis ordinárias do setor (ex.: Lei 8.080/1990). No presente estudo, 

questionar-se-á mais adiante, entre outros aspectos, o próprio federalismo fiscal atualmente 

existente no setor, consoante será visto. 

Do mesmo modo, também devem ser questionados os “argumentos de autoridade” 

da doutrina jurídica acerca da CF/1988 e demais diplomas normativos apontados no 

parágrafo anterior. A crítica, aliás, não deve restringir-se aos textos legais; decisões 

judiciais também devem ser analisadas e questionadas. Desse modo, nem mesmo as 

decisões da mais alta Corte do país podem ser simplesmente aceitas somente por serem 

oriundas do órgão judiciário de cúpula: é preciso que passem pelo crivo da racionalidade 

para que demonstrem o seu valor. Um exemplo disso será a análise crítica de acórdãos das 

Cortes superiores sobre a competência para a fiscalização de recursos existentes nos fundos 

de saúde oriundos de transferências de outras esferas de governo, como será exposto 

adiante. 

Seguindo a mesma linha, as tradições e costumes (e estes são considerados 

inclusive fonte do direito) também devem ser discutidos, não devendo ser aceitos 

simplesmente pelo fato de já existirem antes.  

Em suma, é tarefa daqueles que lidam com o direito questioná-lo. A disciplina 

jurídica das ações e serviços públicos de saúde, do mesmo modo, também deve ser passível 

de crítica. 
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Giorgio Agamben, por outro lado, em sua obra Profanações, inicia por afirmar que, 

para os juristas romanos, haveria duas ordens de coisas: a primeira, das coisas sagradas ou 

religiosas, as quais não podiam ser livremente usadas ou ser objeto de comércio; e as 

demais, que eram aquelas da esfera do direito humano.
17

 

A entrada de alguma coisa na ordem superior dava-se pela consagração; enquanto  

a profanação, ao contrário, retirava as coisas dessa ordem e as restituía ao uso dos homens, 

neutralizando o seu poder.
18

 

Na seara jurídica como um todo, é curiosamente comum a afirmação de que os 

direitos, inclusive o da saúde, foram consagrados na Carta Magna. Contudo, de acordo 

com a lição de Agamben, é necessário profanar a Constituição, para que os direitos 

tenham o seu uso restituído à esfera dos indivíduos. 

Essa necessidade de “profanação” é ainda mais necessária em relação aos direitos 

sociais, que visam à melhoria da qualidade de vida da população. Tendo este trabalho 

como objeto o direito da saúde, direito social por excelência, é imprescindível que este 

deixe de pertencer a uma esfera distante e transcendente, para que passe a fazer 

parte da vida das pessoas, que assim podem questioná-lo (e este é um dos objetivos 

deste estudo) e cobrá-lo.  

 

1.5 ESPINOZA E A PAIXÃO NO DIREITO DA SAÚDE. HOBBES 

E OS APETITES E AVERSÕES NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Baruch Espinoza escreveu a sua obra em uma época em que o racionalismo 

filosófico iniciado por René Descartes, acima mencionado, era intensamente influente. Daí 

por que aquele afirmava que os filósofos da sua época deploravam as paixões e as 

desaprovavam, por considerá-las vícios da vida humana. 

Contudo, Espinoza as tinha simplesmente como “propriedades inerentes à natureza 

humana”, ou seja, sem nenhuma conotação boa ou má. Ele as comparava às tempestades, 

trovões e outros fenômenos naturais, que seriam somente propriedades da natureza, que 

“embora incômodos, são inevitáveis e se produzem em virtude de causas determinadas e 

                                                 
17

 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 65. 
18

 Ibid., p. 71. 
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pelas quais nos esforçamos em compreendê-los”.
19

A partir da leitura desse autor, podemos 

afirmar que as paixões humanas, por serem inevitáveis, já que integram a natureza do 

próprio homem, devem buscar ser compreendidas, e não execradas.  

Espinoza chega a afirmar que até mesmo o preceito religioso de “amar o próximo 

como a si mesmo” tem pouco poder sobre as paixões. Para ele, os homens são mais 

conduzidos pelos desejos (paixões) do que pela razão. 

Tanto é assim que chega a elogiar os políticos, que seriam os homens práticos por 

excelência, em oposição aos filósofos e os teóricos. Isso porque, quanto àqueles, “a 

experiência ensinou-lhes, com efeito, que haverá sempre vícios enquanto houver homens; 

preocupam-se, portanto, em evitar a malícia humana por meio de artes cuja longa 

experiência lhes mostra a eficácia”.
20

 

Espinoza afirma que devem os indivíduos ser livres para que possam existir e agir, 

porquanto o próprio Deus é absolutamente livre. O direito natural dos homens deve ser 

definido pelo apetite, e não pela pura razão. 

Desse modo, para ele, a paixão é sempre inerente ao ser humano. Sendo o direito 

um produto dos homens, ele também estaria fortemente marcado pelas paixões. Em 

consequência, o direito da saúde existente em nosso país, inclusive quanto ao seu 

financiamento, encontrar-se-ia fortemente influenciado pelos afetos.  

Com efeito, as despesas realizadas em saúde pública estão sob o influxo das 

paixões que permeiam aqueles responsáveis pela gestão do setor. Por exemplo, o que 

influencia na decisão sobre a localização de um futuro hospital a ser construído, para fins 

do art. 3º, IX, da LC 141/2012? E sobre a espécie e a quantidade de medicamentos a ser 

adquirida (art. 3º, II, da LC 141/2012)? A paixão e o instinto de sobrevivência, dentre 

outros aspectos, estão fortemente presentes na judicialização da saúde pública, a qual 

acarreta uma concentração de muitos recursos públicos para poucos indivíduos. Na 

judicialização, é clara a supremacia das paixões dos indivíduos sobre a razão.  

Nesses exemplos, não se deve perder de vista que questões pessoais serão 

determinantes na prática do ato jurídico correspondente, conforme o pensamento de 

Espinoza, o qual irá gerar ainda uma correspondente despesa pública.  

                                                 
19

 SPINOZA, Baruch. Tratado político. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. p. 35. 
20

 Ibid. apud CHAUÍ, Marilena. Política em Espinoza. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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São as paixões a influenciar tanto as finanças públicas quanto o direito da saúde no 

Brasil. 

Uma maneira parecida de enxergar o homem pode ser vista na obra O Leviatã, de 

Thomas Hobbes. O livro, que é um clássico indispensável ao estudo do Estado,
21

 é 

dividido em quatro partes: Do homem; Do Estado; Do Estado Cristão; Do Reino das 

Trevas. No presente estudo, interessa-nos, por ora, a primeira delas. 

De início, Hobbes reconhece na sensação a origem de todos os pensamentos 

humanos. Ela derivaria dos órgãos do sentido, os quais, pressionados pelo corpo exterior 

(ou objeto), fazem-na chegar ao cérebro. Ainda segundo o autor, a sensação seria uma 

aparência ou ilusão. 

Acerca dos vícios, o autor afirma: 

Portanto, ao raciocinar, o homem tem de tomar cautela com as palavras, 

que, além da significação daquilo que imaginamos de sua natureza, 

também possuem uma significação da natureza, disposição, e interesse do 

locutor. Assim são os nomes de virtudes e vícios, pois um homem chama 

sabedoria àquilo que outro homem chama temor, crueldade o que para 

outro é justiça, prodigalidade o que para outro é magnanimidade, 

gravidade o que para outro é estupidez, etc.
22

 

 

Também neste autor, é possível enxergar os vícios e as virtudes como próprios da 

natureza humana. Por isso, é possível ver aqui uma clara correlação com Espinoza ao tratar 

dos afetos.  

Atributos como sabedoria, temor, crueldade, justiça, prodigalidade, 

magnanimidade, gravidade, estupidez integram toda a obra humana, inclusive o direito, 

para Hobbes. Assim, o financiamento da saúde, por ser obra dos homens, também se 

encontra impregnado dessas características. Desse modo, por exemplo, é possível que haja 

despesas em saúde motivadas por crueldade ou por justiça, ou, ainda, por sabedoria ou 

temor. 

Hobbes chega a asseverar que a sensação e a memória nascem com os homens, mas 

a razão não.  
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Para ele, todo esforço que se realiza decorre de um apetite (desejo) ou aversão. 

Alguns são inatos, como o apetite pela comida, enquanto a maior parte deles deriva da 

experiência. O autor chega, até mesmo, a fazer uma curiosa classificação dos apetites. 

Também interessante é a distinção, trazida por ele, entre o homem e o animal: “o 

desejo de saber o porquê e o como chama-se curiosidade, e não existe em qualquer criatura 

viva a não ser o homem. Assim, não é só por sua razão que o homem se distingue dos 

outros animais, mas também por esta singular paixão”.
23

 

As ações voluntárias também teriam origem tanto na cobiça ou na ambição pela 

coisa proposta, quanto na aversão ou no medo das consequências da omissão. Desse modo, 

o financiamento da saúde pode ser realizado por um desejo de obter algo, como a melhoria 

na qualidade de vida da população, como também em decorrência de medo ou aversão, que 

pode ser, por exemplo, de derrota nas eleições, ou, até mesmo, de uma eventual 

responsabilização penal ou administrativa em razão de um serviço público mal prestado, o 

que será abordado na parte deste trabalho sobre o controle e a fiscalização dos fundos de 

saúde. Na realidade empírica, o gestor público pode ser movido por qualquer um desses 

sentimentos em sua atuação. 

Isso porque,  

na deliberação os apetites e aversões são suscitados pela previsão das 

boas ou más conseqüências e seqüelas da ação sobre a qual se delibera, os 

bons ou maus efeitos dessa ação dependem da previsão de uma extensa 

cadeia de consequências.
24

 

Desse modo, quem possuir melhor capacidade de prever as consequências, seja por 

experiência ou pela razão de que faz uso, é quem melhor é capaz de deliberar. Trazendo 

essa lição para a nossa área, o gestor que consegue antever melhor os resultados de seus 

atos (ou das despesas que ordena), será, em tese, melhor na deliberação política sobre em 

que gastar, bem como sobre o quanto que deve ser despendido. 

Outra importante observação é feita pelo mesmo autor: 

As paixões que provocam de maneira mais decisiva as diferenças de 

talento são, principalmente, o maior ou menor desejo de poder, de 

riqueza, de saber e de honra. Todas as quais podem ser reduzidas à 
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primeira, que é o desejo de poder. Porque a riqueza, o saber e a 

honra não são mais do que diferentes formas de poder.
25

  

 

O trecho acima transcrito é relevante para o estudo das ciências sociais como um 

todo, inclusive o direito. Ele afirma que, na verdade, o desejo de poder é que influencia 

diretamente nas paixões que podem ser adquiridas pelos homens, dando-lhes a sua medida 

em cada pessoa. Também é fantástica a observação do autor que reduz os demais desejos, 

inclusive o de riqueza, ao desejo de poder.  

Portanto, o legislador, na elaboração da lei, sofre influência das paixões como 

crueldade, justiça e prodigalidade, que são calibradas pelo maior ou menor desejo de 

poder. Isso também vale para as leis que disciplinam a saúde pública e seu financiamento. 

Tais diplomas podem refletir um objetivo de manutenção do poder por parte do 

grupo dominante no terreno político ou econômico. Assim, esse desejo de poder 

também pode, por que não, acabar se revelando o pano de fundo para os gastos realizados 

nas ações e serviços públicos de saúde. Uma manifestação clara de manutenção de posição 

dominante no terreno do financiamento da saúde pública ocorre no relacionamento entre os 

entes federados, em que a União exerce dominação sobre as demais esferas, até mesmo na 

previsão dos gastos mínimos do setor e por meio da possibilidade de condicionar a entrega 

de recursos, os quais serão melhor analisados mais adiante.  

Por último, Hobbes também reconhece no poder de um Estado o maior dos poderes 

humanos, por ser composto pelo poder de vários homens.
26

 Igualmente interessante é a 

classificação dos poderes trazida pelo autor: por exemplo, na linha de Maquiavel, afirma 

que a qualidade que faz um homem amado ou temido por muitos é poder, já que é meio 

para obter-se a ajuda e o serviço de muitos. Aqui, é possível reconhecer o carisma de um 

líder como poder, por permitir o exercício de sua dominação, uma vez que tal característica 

pode ser instrumento para a obtenção da adesão de muitas pessoas. 
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1.6 OS SÍMBOLOS NA SAÚDE PÚBLICA 
 

Pierre Bourdieu estuda a força do direito no seu livro O poder simbólico. Em seu 

texto, o autor destaca primeiramente a tentativa de constituição de uma ciência jurídica 

absolutamente autônoma, em um “esforço de todo o corpo de juristas para construir um 

corpo de doutrinas e de regras completamente independentes dos constrangimentos e das 

pressões sociais, tendo nele mesmo o seu próprio fundamento.”
27

 

O referido autor procura demonstrar que o objetivo do direito nos últimos anos é a 

formação de um sistema fechado, que teria as normas jurídicas como o seu único objeto de 

estudos, sem preocupações com a realidade social. 

Outro ponto interessante destacado por ele é o monopólio do Estado da chamada 

violência simbólica, produzida e exercida pela autoridade jurídica.  

Destaca também a apriorização e o efeito de neutralização como formas utilizadas 

pela linguagem jurídica para dar ares de impessoalidade ao direito, conferindo ao 

legislador a aparência de um sujeito universal.  

Quando analisadas as normas relativas à saúde pública, essas características 

também estão presentes. O arcabouço jurídico do setor também é destinado a dar-lhe 

aparência de algo separado da sociedade, isolando o direito da saúde da realidade da 

população, que, no fim das contas, é a única destinatária das ações e serviços públicos de 

saúde. 

Bourdieu também destaca o trabalho de dominação simbólica, em que o cânone 

jurídico funciona como reservatório de autoridade que garante a obediência aos atos 

jurídicos singulares; e a cadeia de legitimidade que liga os elos da corrente jurídica, desde 

as suas mais elevadas autoridades, até o guarda prisional, cujos atos deixam de revestir-se 

de violência arbitrária. 

A eficácia simbólica conferida pelo direito racional esconde os aspectos arbitrários 

da ação, dando-lhe feição legítima. Assim, determinadas ações tomadas na área de saúde 

podem obter a aparência de legitimidade por se acharem inserdas no sistema jurídico de 

uma forma racional, porém não deixam de ser arbitrárias. 
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O Estado conservaria o monopólio da violência simbólica legítima, a qual está 

contida nas decisões judiciais, segundo Bourdieu. Contudo, no âmbito administrativo, essa 

afirmativa também é verdadeira; basta que se observe a autoexecutoriedade dos atos 

administrativos, a qual também existe no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Mostra-se importante o seguinte pensamento do autor: 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de 

nomeação que cria as coisas nomeadas [...] O direito é a forma por 

excelência do discurso actuante, capaz, por sua própria força, de produzir 

efeitos.
28

 

 

O autor destaca aqui o que chama de “eficácia quase mágica” do direito, o qual é 

capaz de transformar o mundo empírico a partir de si mesmo.  

No âmbito da saúde pública, isso também acontece. A Constituição Federal de 1988 

criou, sim, diversas instituições, as quais podem ser tidas como verdadeiros símbolos. O 

primeiro deles é a saúde como direito de todos, logo no art. 196, que abre a Seção sobre a 

Saúde. Outro grande símbolo (talvez o maior deles) é o próprio Sistema Único de Saúde 

(SUS), criado pela CF como uma de suas inovações na área social (art. 198, caput e §1º), 

com ares de panaceia para o setor. Na década de 1990, pode ser mencionada também como 

exemplo de símbolo a vinculação de receitas para a área de saúde, introduzida pela EC 

29/2000. 

Mais recentemente, deve-se destacar o Programa Mais Médicos, instituído pelo 

Poder Executivo Federal através da Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. Tal programa é 

mais um símbolo criado no âmbito da saúde pública brasileira, propagandeado como capaz 

de acabar com a falta de médicos nas regiões menos assistidas desses profissionais, em 

geral as áreas mais carentes e/ou distantes dos grandes centros urbanos. 

Em resumo, de acordo com Bourdieu, também na área da saúde, o direito contribui 

para a manutenção da ordem simbólica e, consequentemente, para a manutenção da ordem 

social, através dos diversos símbolos existentes no setor, os quais foram acima referidos. 

                                                 
28
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