
 

 

RENATA CONSTANTE CESTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo – SP 

2019



 

 

RENATA CONSTANTE CESTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da Saúde 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em Direito, da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção do título de 
Mestre em Direito, na área de concentração Direito 
Econômico e Financeiro, sob a orientação do Prof. 
Doutor José Maurício Conti com coorientação da Prof.ª 
Doutora Sueli Gandolfi Dallari 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo - SP 

2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Processos Técnicos da Biblioteca da 

 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

 
Cestari, Renata Constante 

Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da Saúde / 
Renata Constante Cestari. -- São Paulo, 2019. 
172 p. ; 30 cm. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Orientador: José Maurício Conti. 
Coorientadora: Sueli Gandolfi Dallari 

 

   1. Federalismo. 2. Subfinanciamento. 3. Saúde. 4. Retrocesso. I. 
Conti,José Maurício, orient. II. Dallari, Sueli Gandolfi, coorient.  

  III. Título. 

 



 

 

 

Nome: CESTARI, Renata Constante 

Título: Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da Saúde 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo como exigência parcial 

para obtenção do título de Mestre em Direito. 

 

 

 

Aprovado em: 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:___________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:___________________________ 

 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:___________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:___________________________ 

 

 

Prof.Dr._____________________________Instituição:___________________________ 

Julgamento:_________________________Assinatura:___________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico todo o esforço e foco despendido à minha 

amada mãe, Daicy (in memoriam), pelo exemplo de 

vida, dedicação e incentivo. Sem você, eu não teria 

começado o meu trajeto acadêmico. 

Essa conquista é por você e para você.  

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A presente dissertação não poderia ser realizada sem o precioso apoio de 

várias pessoas. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao meu 

orientador, professor José Maurício Conti, por toda a paciência, o empenho e o 

sentido prático com que sempre me orientou neste trabalho. Agradeço, 

imensamente, à minha coorientadora Sueli Gandolfi Dallari pelos valiosos 

conhecimentos transmitidos em nossas conversas na Faculdade de Saúde 

Pública – a sua serenidade e o seu incentivo foram essenciais para a finalização 

da minha dissertação. Desejo, igualmente, agradecer a Élida Graziane Pinto, 

pelas discussões acadêmicas, importantes observações e correções, quando 

necessário, sem nunca me desmotivar.  

Agradeço a todos os meus amigos, e em especial, Rafael Antônio Baldo, 

pelo apoio e pela amizade que estiveram presentes em todos os momentos.  

Por fim, agradeço aos funcionários das bibliotecas da Faculdade de 

Direito, que sempre foram prestativos e pacientes.  

  



 

 

RESUMO  

 

CESTARI, Renata Constante. Aspectos jurídicos e federativos do subfinanciamento da 
Saúde. 2019. 172 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
A efetividade das ações e serviços públicos de saúde é diametralmente ligada ao 
financiamento destinado à área. Corolário lógico de tal acepção é o arcabouço 
constitucional orçamentário que, em 1988, veio em auxílio de tão importante direito 
fundamental, reforçando o federalismo cooperativo fiscal e, somando a ele, o direito 
sanitário. Buscou-se cumprir o objetivo constitucional do desenvolvimento regional e da 
solidariedade, entretanto, sem êxito. O escopo do presente estudo consiste na 
demonstração da redução, por parte da União, do gasto mínimo em saúde, a despeito do 
valor originariamente determinado pela Constituição Federal de 1988, à ordem de 30% 
do orçamento da seguridade social; violando, também, a obrigação de progressividade do 
custeio constitucionalmente determinado e pautado pelo Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Isto porquanto o governo federal traçou uma trajetória 
de edições normativas regressivas, inconstitucionalmente amparadas pelas Emendas 
Constitucionais n. 86, de 17 de marco de 2015 e n. 95, de 15 de dezembro de 2016. Tais 
Emendas reforçam a ideia de que o Estado brasileiro estaria, como de fato está, 
desobedecendo ao princípio da vedação ao retrocesso social. A metodologia utilizada 
para a demonstração do alegado se pauta na análise de processos judiciais e 
administrativos oriundos do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e 
Conselho Nacional de Saúde, quanto ao retrocesso do financiamento público. O 
resultado dos estudos em questão deságua em um cenário de crise, agravado por 
impasses normativos e gerenciais capazes de agravar o subfinanciamento da saúde a 
um patamar jamais constatado na história recente do país. Entretanto, e à luz de tudo o 
quanto foi apurado, soluções viáveis são sugeridas por doutrina que, apesar de 
ressentida diante do caos instaurado, crê que o pedido de socorro que ecoa da saúde 
pública alcance o Supremo Tribunal Federal para que este, julgue, em definitivo, as 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5595 e 5658 a fim de restaurar, ainda que em 
passos largos, a saúde do Brasil. 

  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Federalismo. Subfinanciamento. Saúde. Retrocesso. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CESTARI, Renata Constante. Legal and federative aspects of Health underfunding. 2019. 
172 f. Dissertation (Master) - Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 
The effectiveness of public health actions and services is diametrically linked to funding 
for the area. Logical corollary of such a meaning is the constitutional budgetary framework 
that, in 1988, came to the aid of this important fundamental right, reinforcing fiscal 
cooperative federalism and, adding to it, the sanitary right. Sought to fulfill the 
constitutional objective of regional development and solidarity, however, without 
success.The present study scope is based on the reduction on the part of the Union 
demonstration, on minimum spending on health, despite the value originally given by the 
federal Constitution of 1988, as well as the order of 30% of the social security budget; 
violating, in addition, the requirement of progressiveness of the constitutionally determined 
on costing and guided by the Pact International economic, social and cultural rights. This 
is due to the federal Government outlined a history of regulatory issues, unconstitutionally 
afforded in regressive constitutional amendments n. 86, from 17 March 2015 and n. 95, 
from 15 December 2016. These amendments reinforce the idea that the Brazilian State 
would be, disobeying the principle of sealing the social backlash. The methodology used 
to demonstrate the alleged is based on analysis of judicial and administrative proceedings 
from Federal Supreme Court, Court of Auditors and National Health Council, about the 
Government funding. The result of these current studies flows in a scenario of crisis, 
compounded by regulatory and managerial dilemmas which are able to lift the 
underfunding of health to a larger level than that already established in the recent history 
of the country. However, and everything about it was found, viable solutions are 
suggested by authoritative doctrine that, despite bitter in the face of chaos installation, 
believes that the distress call that echoes public health reaches the Supreme Court for 
this one judging ultimately the Direct Actions of Unconstitutionality n. 5595 and 5658 in 
order to restore, even in strides, the health of Brazil.  
 

 

 

 

 

Key-words: Federalism. Underfunding. Health. Retreat. 
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1 INTRODUÇÃO 

Busca-se pelo presente, o estudo dos impasses jurídicos e federativos 

que assolam o financiamento na saúde pública brasileira e agravam, 

sobremaneira, a crise de efetividade da prestação das ações e serviços 

oferecidos pelo Estado.  

Em atenção ao tema, merece compreensão que a máxima efetividade 

dessa geração de direitos, decorre, não somente da edição de normas, mas sim, 

de fatores de ordem material, tais como o desenvolvimento econômico e a 

consequente disponibilidade de recursos 1 , atrelada à decisão política 

impulsionadora dos atos de governo. Tudo isso em consonância com o princípio 

básico da economia: o da escassez, cujo alicerce se funda ao fato que os 

recursos são escassos e as necessidades infinitas. Eis a estreita relação entre o 

direito à saúde e o direito financeiro que será melhor delineada no corpo da 

dissertação, em cotejo com normas constitucionais, leis sanitárias, decisões 

judiciais e administrativas emanadas por órgãos técnicos especializados.  

A exploração do trabalho ora proposto pauta-se em quatro eixos 

primordiais, quais sejam: a evolução constitucional do federalismo cooperativo 

sanitário e fiscal, que deságua no modelo atual de descentralização e 

municipalização das ações de saúde; a identificação de questões específicas 

inerentes à produção normativa, seguida das dificuldades gerenciais, agravadas 

diante do retrocesso no financiamento dos direitos sociais, e por fim; as novas 

perspectivas do sistema de investimento e gerencial da saúde. 

E para ilustrar os impasses normativos e federativos, optou-se por 

seguir a metodologia de estudo de processos em andamento e decisões 

prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) e Conselho Nacional de Saúde (CNS), à luz da doutrina e 

com espeque no princípio da vedação do retrocesso que assola o financiamento 

da saúde. 

                                                             
1
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  
Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 712. 
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No primeiro eixo, se fala do federalismo cooperativo sanitário e fiscal 

como meio de se desenvolver o objetivo constitucional da solidariedade entre os 

entes, mediante políticas públicas conjuntas e compensações das disparidades 

regionais2.  

E fruto dessa modelagem do Estado, principalmente em decorrência da 

Constituição Federal de 1988, se deu a descentralização e regionalização, 

oportunidade em que alguns serviços públicos federais foram municipalizados.  

Nesta fase, o estudo se converge à análise da pactuação 

interfederativa da saúde, que apesar de reconhecer o município como o ente mais 

próximo da população, e de consequência o maior responsável pela prestação de 

serviço, não o recompensou com os recursos necessários à execução dos 

programas, o que já por si só gera um grande impasse organizacional no âmbito 

nacional. O que se percebe é uma assimetria fiscal em descompasso com o 

sistema de cooperação, o que propicia um ambiente favorável a distorções 

gerenciais e repasses insuficientes de recursos públicos. 

Delineado o contexto do pacto federativo, parte-se ao segundo eixo, ou 

seja, a discussão do financiamento da saúde pública sob enfoque federativo e 

normativo. 

Necessário se faz mostrar a evolução constitucional dos investimentos 

obrigatórios a serem realizados e demonstrar que os gastos na saúde não 

alcançaram a progressividade insculpida pela Constituição Federal e Pacto 

Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. 

Ocorre que a composição dos cálculos do repasse dos recursos, da 

forma com o que vem sendo realizada, não atende o aumento progressivo da 

demanda por ações e serviços públicos de saúde, o que traduz uma cooperação 

federal deficiente, configurando desobediência ao princípio da vedação do 

retrocesso social de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais 

prestacionais e o próprio pacto federativo3.  

                                                             
2
 SIQUETTO, Paulo Roberto. Os Projetos de Reforma Constitucional. In: CONTI, José Maurício 
(org.). Federalismo Fiscal. Barueri: Manole, 2004, p. 286. 

3
 PINTO, Élida Graziane. Financiamento dos direitos à saúde e à educação - uma perspectiva 
constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 95. 
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Quanto ao impasse normativo, deu-se ênfase à desobediência do 

Estado ao princípio da vedação ao retrocesso, quando da edição das Emendas 

Constitucionais (EC) 86/15 e 95/16, as quais, além de quebrar a progressividade 

constitucional de financiamento, a regrediu. Tudo isso deu ensejo à Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 5595 e 5658, bem assim ao Acórdão 1048/2018 do 

Tribunal de Contas da União (TCU), combatido posteriormente pela Reclamação 

30.696 também em sede do Supremo Tribunal Federal (STF), a ser analisados, 

inclusive sob o ângulo das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

Mas outras questões arroladas pelo TCU, relacionadas às falhas 

normativas, são objeto do presente estudo, quais sejam, as deficiências na 

definição das responsabilidades e sanções dos entes federados em relação às 

políticas de saúde, somadas à falta de regulamentação da pactuação na 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT). De tão sérios os vícios apontados, em 

2018 o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) se tornou 

inviável por falta de adesão dos entes federativos o levando à extinção. 

Além do subfinanciamento da saúde pública ser agravada por questões 

normativas, o TCU elencou aspectos gerenciais que dificultam, ademais, sejam 

superados tais entraves – é o que se verá no terceiro eixo. 

Alguns obstáculos pontuais serão estudados, haja vista que, muitas 

vezes, os municípios se encontram em situação de sobrecarga financeira quando 

da execução dos programas, fragmentados diante da falta de cooperação e apoio 

técnico recebido da União.  

Tal situação cria a necessidade de reflexão se o governo federal não 

estaria se eximindo do custeio eficaz dos programas, os quais são criados para 

ser geridos pelos municípios. 

Por fim, segue-se ao quarto eixo – a compreensão de algumas 

perspectivas de superação das barreiras outrora analisadas, seja sob a ordem da 

revisão do pacto federativo, do respeito do microssistema de tutela dos direitos 

fundamentais ou ainda, da necessidade de aprimoramento do mecanismo de 

prestação de contas, sobretudo no que tange aos resultados. 
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Sob o primeiro prisma se tem a discussão acerca dos princípios 

constitucionais de proteção ao financiamento suficiente, que se debruça em um 

rol de normas constitucionais capazes de permitir a restauração ou mesmo 

conquista de um serviço de saúde o mais próximo do ideal constitucional da 

universalidade, isonomia e equilíbrio de gastos públicos. 

Entretanto, a crise fiscal e política, enfrentadas pelo país, dificultam, e 

muito, a superação e obediência aos preceitos constitucionais. O Direito 

Econômico entra em combate direto com os Direitos Sociais. Se a superação da 

crise econômica somente será possível com o corte de gastos, até que ponto o 

direito à saúde restará prejudicado? 

Um caminho a seguir seria a reforma constitucional no concernente às 

transferências obrigatórias aos entes mais carentes de forma inversamente 

proporcional aos repasses voluntários, o que acarretaria o resguardo da 

autonomia dos municípios ao se libertarem dos desgastes políticos em tentar 

receber verbas decorrentes de convênios e similares. 

Noutro enfoque, a perspectiva de melhoras do gerenciamento dos 

gastos se dá, com um reforço, ao controle de custos e de resultado. 

Hodiernamente o que recomenda, inclusive na ordem internacional, é a adesão às 

boas práticas orçamentárias, que se não seguidas podem causar prejuízos 

imensuráveis à eficiência dos programas de governo. 

Dessarte, a organização administrativa de controle de resultados se 

mostra de grande importância ao combate à ineficiência e má gestão, mormente 

com o monitoramento sucessivo da execução das ações. Passemos então ao 

debate. 
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2 O DIREITO À SAÚDE E O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO 

Umas das mais famosas frases elaboradas pelos espartanos se 

relaciona à saúde – mens sano in corpore sano, que remonta ao vocábulo salutis, 

ou seja, salvação, conservação. A “saúde” também foi moldada como a ausência 

de enfermidades, conceito que há muito se tornou simplista, mormente sob o 

olhar jurídico e sociológico, mas que, com o passar do tempo, foi ganhando um 

significado mais abrangente4. 

Prova da amplitude conceitual do tema foi a sugestão da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 5, em 1986, ao agregar à saúde, o direito à segurança, 

ao abrigo, à educação, à alimentação, aos recursos econômicos, à exploração 

sustentável dos recursos naturais, à justiça social e equidade, estes considerados 

elementos essenciais ao alcance e manutenção de uma vida saudável6. 

Apesar de não ser tarefa fácil, um dos conceitos fora cunhado pela 

OMS, que fornece a seguinte definição: “completo bem-estar físico, mental, social 

e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”7. 

Maior magnitude se chega quando da definição de “saúde pública”, que 

evolui de acordo com o momento político e cultural de cada país:  

Assim, nos Estados em que o setor público e o privado coexistem, a 
saúde pública pode ser conceituada como um “conjunto de esforços 
organizados da coletividade no campo da saúde e da doença”; ao passo 
que nos países em que os serviços de saúde são exclusivamente 
públicos, a expressão adquire um significado mais amplo e abrange 

                                                             
4

PRADO, Luiz Regis. Saúde Pública. Disponível em: 
http://www.professorregisprado.com/Artigos/SA%DADE%20P%DABLICA-Enciclopedia.pdf. 
Acesso em: 19 jul. 2017. 

5
 OMS. Asociación Canadiense de Salud publica/ Salud y bienestar Social Canadá. Carta de 
Ottawa para la promoción de la salud : 1º Conferência Internacional sobre la Promocion dela 
Salud. Ottawa, Canadá, 1986. Disponível em: http://mpsp.webs.uvigo.es/rev01-1/Ottawa-01-
1.pdf. Acesso em: 19 jul. 2017. 

6
 Ibidem. 

7
Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS/WHO) - 1946. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html. Acesso em: 19 jul. 
2017. 
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praticamente tudo que se refere à saúde de um indivíduo, considerado, 
fundamentalmente, como membro da coletividade

8
. 

Em âmbito nacional, a CF/88 assim vislumbra: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

A saúde, enquanto valor subjetivo do sistema sanitário brasileiro, fora 

incorporada à nova ordem constitucional de 1988 como direito fundamental da 

pessoa humana, tendo como garantia, a tutela jurisdicional diferenciada oponível 

contra o Estado, o qual se obriga a elaborar as políticas públicas com o suficiente 

aporte financeiro e humano para a sua realização – essa é a inteligência do artigo 

196 da CF/88, norma de aplicabilidade imediata nos termos do artigo 5º, §1º do 

mesmo Codex. 

Observe-se que apesar do artigo 5º, §1º referir literalmente aos direitos 

e garantias fundamentais elencados em seu rol, tal ato não exclui a interpretação 

extensiva aos direitos sociais da saúde, diretamente ligada à dignidade da pessoa 

humana. Nesta senda, o entendimento de Herberth Costa Figueiredo: 

[...] entende-se que a saúde como um direito social elencada no Capítulo 
II, Título II, da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos e 
garantias fundamentais, encontra-se sob a égide dos direitos 
fundamentais do homem, tendo em vista que os mesmos receberam em 
nosso direito constitucional positivo uma garantia tão elevada e 
reforçada que lhes faz legítima a sua inserção no âmbito constitucional 
da expressão direitos e garantias individuais.

9
. 

Não há como considerar o sistema de saúde uma norma constitucional 

programática a ser implementada consoante à discricionariedade do gestor 

público. Corrobora tal pensamento o dispositivo da Lei Orgânica da Saúde – Lei 

8.080/90, em seu artigo 2º que preconiza ser a “saúde um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”, reforçado por seu §1º, o qual estabelece: 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

                                                             
8

PRADO. Luiz Regis. Saúde Pública. Disponível em: 
http://www.professorregisprado.com/Artigos/SA%DADE%20P%DABLICA-Enciclopedia.pdf . 
Acesso em: 19 jul. 2017. 

9
 FIGUEIREDO, Herberth Costa. Saúde no Brasil. Sistema Constitucional Assimétrico e as 
Interfaces com as Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, 2015, p. 57. 
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condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.   

Mas apesar de se tratar de direito à dignidade e de ser fundamental, tal 

qual vários outros, a realidade da saúde pública brasileira é grave. Como afirma 

Sueli Gandolfi Dallari10, “o Brasil é um país doente, e os doentes do Brasil são 

muito mal atendidos”. Vários óbices entravam o fornecimento da prestação da 

saúde, que vão desde a má gestão, percorrem a assimetria de distribuição de 

rendas dos entes e desaguam no subfinanciamento do sistema. 

A saúde pública sob a ótica do direito financeiro atrai uma reflexão 

acerca do subfinanciamento, algumas de suas causas e consequências, o que 

nos remete ao estudo do princípio da vedação ao retrocesso, adotado, no 

presente trabalho, como marco teórico. 

O princípio da vedação ao retrocesso social é entendido por José 

Joaquim Gomes Canotilho11 como a inconstitucionalidade de qualquer medida 

tendente a revogar os direitos sociais já regulamentados, sem a criação de outros 

meios alternativos capazes de compensar a anulação desses benefícios. 

Ingo Wolfgang Sarlet 12  reconhece a vedação do retrocesso como 

princípio implícito do sistema constitucional decorrente dos seguintes nortes: 

Estado democrático e social de direito; dignidade da pessoa humana; máxima 

eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais; segurança 

jurídica; proteção e confiança; e ainda amparo no plano internacional dos direitos 

sociais e culturais. 

Sobre o retrocesso, Felipe Derbli leciona: 

A particularidade do princípio da proibição de retrocesso social está, 
pois, na prevalência do caráter negativo de sua finalidade. Dizemos 
prevalência porque existe, ainda que em menor escala, um elemento 
positivo na finalidade do princípio em tela: é dever do legislador manter-
se no propósito de ampliar, progressivamente e de acordo com as 
condições fáticas e jurídicas (incluindo-se as orçamentárias), o grau de 
concretização dos direitos fundamentais sociais, através da garantia de 
proteção dessa concretização à medida que nela se evolui. Vale dizer, 

                                                             
10

 DALLARI, Suely Gandolfi. Municipalização dos serviços de saúde. São Paulo: Brasiliense. p. 7. 
11

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 338-340. 

12
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. p 445 – 448. 
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proibição de retrocesso social não se traduz em mera manutenção do 

status quo, antes significando também a obrigação de avanço social.
13. 

O que se pretende demonstrar é que a falta de financiamento suficiente 

à execução/manutenção das ações e serviços de saúde somada à complexa 

gestão dos programas e ainda a edição das Emendas Constitucionais 86/15 e 

95/16 que alteraram o custeio obrigatório da União na área, além de, congelarem 

o financiamento público até 2036, agravaram o retrocesso social, já detectado em 

anos posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Isto porquanto, apesar do texto constitucional originário (art. 55 do 

ADCT - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) determinar o gasto 

federal à base de 30% do orçamento da seguridade social na área da saúde, a 

história demonstra que, além da violação, houve um recuo legislativo substancial 

no decorrer dos anos, ecoando sobremaneira na eficiência dos programas e 

instaurando uma crise crônica na Saúde brasileira. Senão vejamos. 

Em meados do Século XX, houve várias conquistas populares com a 

consequente instituição de um novo Estado – o do Bem-Estar Social, responsável 

pela constitucionalização dos direitos sociais e a interferência ativa do Estado na 

proteção de tais direitos. 

Mas tendo em vista que a proteção aos direitos, sobretudo o da saúde, 

exige uma obrigação positiva do Estado14, demandando o dispêndio de verbas 

públicas necessárias a sua consecução, houve, por bem, a assunção de metas 

prioritárias eleitas a cada gestão e de acordo com a realidade da época, a ser 

suportadas com a elaboração de orçamento necessário ao novo mister, o que, 

com o passar do anos se tornou inviável. 

                                                             
13

 DERBLI, Felipe. O Princípio da Proibição do Retrocesso Social na Constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, p. 202. 

14
 Em sentido amplo abrange a consecução de medidas para salvaguarda do direito e da própria 
saúde dos indivíduos (deveres de proteção), bem como a organização de instituições, serviços, 
ações, procedimentos, enfim, sem os quais não seria possível o exercício desse direito 
fundamental (deveres de organização e procedimento). Em sentido estrito (acompanhando aqui 
a terminologia proposta por Robert Alexy) a dimensão prestacional traduz-se no fornecimento de 
serviços e bens materiais ao titular desse direito fundamental (atendimento médico e hospitalar, 
entrega de medicamentos, realização de exames da mais variada natureza, prestação de 
tratamentos, ou seja, toda uma gama de prestações que tenham por objeto assegurar a saúde 
de alguém). (SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, 
mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações.  Direitos fundamentais & justiça, 
Porto Alegre, v. 1, nº 1, p. 171-213, out/dez. 2007 – trimestral. p. 199-200). 
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É de se lembrar que o apogeu no novo Estado foi verificado na década 

de 1960, visto que, a partir dos anos 70, diante do crescimento econômico 

atrelado à ampliação de serviços sociais, constatou-se uma nova crise 

governamental e global15. 

Passadas algumas décadas e diante da crise econômica instaurada 

nos Estados Unidos da América, em meados de 2008, que inclusive se estendeu 

aos países da Europa Ocidental nos anos de 2009 à 2011, colocando a moeda 

europeia em risco, e de conseguinte a própria União Europeia (os países mais 

atacados pela crise foram: Portugal, Itália, Grécia e Espanha); a proibição do 

retrocesso social entra numa fase decisiva, haja vista a instabilidade que assolou 

as Constituições Dirigentes, sobretudo os direitos sociais16. 

Entretanto, diante da escassez de recursos e de períodos marcados 

por recessão econômica local e global, o cerne da questão orçamentária se deu 

quanto a obrigação do Estado em continuar assegurando os direitos sociais ou 

paralisá-los gerando retrocesso social no tocante à entrega dos direitos. Daí se a 

indagar se tal ato seria ou não vedado. 

A celeuma no tocante à proibição do retrocesso social surgiu tendo 

como fundamento a manutenção da real materialização dos direitos sociais 

constitucionalmente previstos e de conseguinte, assegurados. O princípio em tela 

obsta seja incorporada ao Estado, políticas governamentais capazes de 

enfraquecer ou extinguir os Direitos Fundamentais já existentes. 

A origem do termo se remete à jurisprudência francesa, quando o 

Conselho Constitucional reconheceu a aplicação do princípio da vedação do 

retrocesso (efeito cliquet), ao julgar não ser possível a revogação de norma 

                                                             
15

  CUNHA. Jarbas Ricardo Almeida. O princípio da proibição do retrocesso social como norte para 
o desenvolvimento do direito à saúde no Brasil. IPEA. Code 2011. In: Anais do I Circuito de 
Debates Acadêmico. Brasília. Anais... 2011. Disponível em  
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo3.pdf.  Acesso em: 3 set. 
2018. 

16
 Ibidem. 
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jurídica protetiva de liberdades fundamentais sem que outra da mesma natureza 

viesse a substituí-la17. 

Como menciona Dirley Cunha Júnior18, a expressão cliquet era muito 

utilizada pelos alpinistas. A partir de uma determinada etapa da escalada, já não 

era mais possível retroceder, pois a palavra de ordem era a de seguir para cima, 

somente sendo permitido o movimento de subida da montanha. 

Paula Falcão Albuquerque e Bruno Oliveira de Paula Batista, assim, 

explanam: 

É preciso ressaltar, entretanto, que o princípio da proibição de 
retrocesso, não é uma norma conferidora de direito fundamental, mas 
sim de uma norma que protege a eficácia dos direitos fundamentais, em 
especial os direitos sociais. Assim, para aqueles que defendem a 
existência do princípio ora em comento, o seu fundamento pode ser 
extraído – sem que se pretenda conferir exclusividade a eles – aos 
seguintes pontos: supremacia da constituição; máxima eficácia das 
normas de direitos fundamentais, princípios estruturantes do Estado 
Constitucional e internacionalização dos direitos fundamentais.

19
.  

Afirma Aline Moreira da Costa 20  que o princípio da proibição do 

retrocesso social se encontra mais desenvolvido em países como a Alemanha, a 

Itália e Portugal. Relata que na Alemanha, a proibição do retrocesso social teve 

início com a discussão acerca da eficácia dos direitos fundamentais sociais, 

acima de tudo, os de natureza positiva.  Assevera ainda que o Tribunal Federal 

Constitucional Alemão chegou a se manifestar, até mesmo, a partir de um 

entendimento diverso.  

O Tribunal Federal Constitucional alemão identificou a matéria do 
princípio da proibição do retrocesso social a partir de uma vinculação do 
sistema de prestações sociais ao direito e garantia fundamental da 
propriedade, prevista no artigo 14 da Constituição alemã. Entendeu o 

                                                             
17

 CUNHA JÚNIOR, Dirley. A proibição do retrocesso e o efeito “cliquet” dos Direitos 
Fundamentais. Jusbrasil. Disponível em: 
https://dirleydacunhajunior.jusbrasil.com.br/artigos/152845012/a-proibicao-do-retrocesso-e-o-
efeito-cliquet-dos-direitos-fundamentais. Acesso em: 15 set. 2018. 

18
 Ibidem.  

19
 ALBUQUERQUE, Paula Falcão; BATISTA, Bruno Oliveira de Paula. O princípio da proibição de 
retrocesso social: Contornos para aceitação e aplicação em conformidade com a constituição 
brasileira de 1988. In: CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito. Florianópolis, p. 224 a 244, 2016. Disponível em: 
https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/04369750/ELgoH680G73Q8aWk.pdf. 
Acesso em: 10 dez. 2017. 

20
 COSTA, Aline Moreira da. Direitos humanos e previdência social brasileira à luz do princípio   da 
proibição do retrocesso social. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.2.2013.tde-
28072014-134327. Acesso em: 21 nov. 17. 
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Tribunal alemão que, da mesma forma que a propriedade do pós guerra 
era protegida em seu aspecto patrimonial e de conteúdo, por ser 
considerada base para o sustento do indivíduo, o mesmo entendimento 
poderia ser aplicado às prestações da seguridade social, que visavam, 
primordialmente, a garantia da existência do titular do direito subjetivo. E 
se para a propriedade vigorava a proibição do retrocesso (supressão) do 
direito, o mesmo se aplicaria às questões de seguridade social.

21
.  

Nota-se que, também, em Portugal se deu grande destaque na análise 

do retrocesso social, sobretudo diante dos estudos de José Joaquim Gomes 

Canotilho, que destacou os direitos econômicos, sociais e culturais, resultante:  

a) da consagração constitucional destes direitos como direitos 
fundamentais dos cidadãos e não apenas como “direito objectivo” 
expresso através de “normas programáticas” ou de “imposições 
constitucionais” (direitos originários de prestações); b) da radicação 
subjectiva de direitos através da criação por lei, actos administrativos, 
etc., de prestações, instituições e garantias necessárias à concretização 
dos direitos constitucionalmente reconhecidos. É neste segundo sentido 
que se fala de direitos derivados a prestações (assistência social, 
subsídio de desemprego, etc.) que justificam o direito de judicialmente 
ser reclamada a manutenção do nível de realização e de se proibir 
qualquer tentativa de retrocesso social.

22
. 

E José Joaquim Gomes Canotilho ainda vai além ao desenvolver a 

institucionalização da proibição do retrocesso social a partir do princípio da 

democracia econômica e social23 ao asseverar que uma vez conquistados direitos 

sociais e econômicos, eles se tornam uma garantia institucional na medida em 

que representam uma pretensão dos cidadãos contra as entidades públicas 

sempre que for dificultada ou obstada sua realização 24 . Deste modo, é 

estabelecida uma proibição de “evolução reacionária” direcionada aos órgãos do 

Estado e que justifica sanção de inconstitucionalidade das normas que visem a 

eliminar as conquistas sociais25.
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 COSTA, Aline Moreira da. Direitos humanos e previdência social brasileira à luz do princípio da 
proibição do retrocesso social. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.2.2013.tde-
28072014-134327. Acesso em: 21 nov. 2018. 

22
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. 374.  

23
 O princípio da democracia econômica e social constitui uma autorização constitucional ao 
sentido de o legislador democrático e os outros órgãos encarregados da concretização político-
constitucional adotarem as medidas necessárias para a evolução da ordem constitucional sob a 
ótica de uma justiça constitucional nas veste de uma justiça social. (CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 338-
338). 

24
 DERBLI, Felipe. O Princípio da proibição do retrocesso social na constituição de 1988. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007. p. 156. 

25
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 338-339.  
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Prossegue Aline Moreira da Costa26 aduzindo que na Itália, a vedação 

ao retrocesso social foi, da mesma forma, aceita pelo Direito Constitucional, 

diante da impossibilidade de uma nova norma jurídica retroagir a um estágio 

anterior à concretização ou regulamentação de um direito social. 

Paula Falcão Albuquerque e Bruno Oliveira de Paula Batista atestam 

um longo caminho a ser percorrido: 

Ademais, apesar do inegável avanço observado nos estudos acerca dos 
direitos fundamentais, é possível verificar que, em relação ao princípio 
da proibição de retrocesso, além da ausência de sintonia nos discursos 
que proclamam a sua defesa, verifica-se certa carência em relação a 
parâmetros que permitam não só a aceitação do referido princípio, como 
também para sua aplicação, sem que se permita tornar vitoriosos os 
argumentos daqueles que se opõem a reconhecer a existência de uma 
proibição de retrocesso.

27
. 

Os estudos do princípio da proibição de retrocesso social no Brasil se 

deram como consequência da instabilidade jurídica instaurada no âmbito da 

segurança social em um cenário de crises econômicas enfrentadas pelo país, 

principalmente a partir da década de 1980. Nesta ocasião se instaurou o 

esgotamento do padrão de financiamento das ações do governo, fazendo com 

que mais pessoas demandassem por prestações sociais, tudo isso somado a 

redução da capacidade financeira do Estado em arcar com anseios sociais da 

população28.  

Sob o olhar de Jarbas Ricardo Almeida Cunha29, foi nos anos de1990 

que os direitos sociais previstos na Constituição Federal começam a ser atacados 

via edição de emendas constitucionais, bem como legislação infraconstitucional – 

tudo isso decorrente da abertura do mercado e flexibilização dos direitos no país. 
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 COSTA, Aline Moreira da. Direitos humanos e previdência social brasileira à luz do princípio da 
proibição do retrocesso social. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.2.2013.tde-
28072014-134327. p. 60. Acesso em: 21 nov. 2018. 
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 ALBUQUERQUE, Paula Falcão; BATISTA, Bruno Oliveira de Paula. O princípio da proibição de 
retrocesso social: Contornos para aceitação e aplicação em conformidade com a constituição 
brasileira de 1988. In: CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito. Florianópolis, p. 224 a 244, 2016. Disponível em: 
https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/04369750/ELgoH680G73Q8aWk.pdf. 
Acesso em: 10 dez 2017. 
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 Ibidem.  
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 CUNHA. Jarbas Ricardo Almeida. O princípio da proibição do retrocesso social como norte para 
o desenvolvimento do direito à saúde no Brasil. IPEA. Code 2011. In: Anais do I Circuito de 
Debates Acadêmico. Brasília. 2011. Anais... Disponível em  
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo3.pdf.  Acesso em: 3 set. 
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Nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet30 o Estado social de Direito e os 

direitos sociais que lhe eram inerentes sofreram verdadeiro desmonte. Invoca 

ainda a importância de se permitir uma melhor aplicação do princípio, o que 

evitaria a sua transformação em mais um “rótulo que se presta a toda a sorte de 

arbitrariedades e que, se não for corretamente compreendido e delimitado, acaba 

por trazer mais insegurança ao sistema”. 

Exatamente por tais motivos é que Paulo Bonavides 31  declara que 

alcançar o Estado Social já foi difícil e conservá-lo parece quase impossível. 

Já Paulo Castro Miozzo 32  trouxe uma mentalidade progressista. 

Defendeu que a proibição do retrocesso social se encontra instituído no art. 3º, II 

da CF –“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (...) 

II-garantir o desenvolvimento nacional”. 

E quanto à consagração da vedação ao retrocesso na Constituição 

Federal de 1988, ressalta-se que tal postulado também encontra-se textualizado 

nas chamadas “cláusulas pétreas”. A partir de agora, se criou uma limitação 

expressa ao poder constituinte reformador quando da alteração de texto 

constitucional, o qual não poderá suprimir os Direitos e Garantias Fundamentais, 

podendo apenas ampliá-los.  

Logo, os Direitos Fundamentais são conquistas irreversíveis, não tendo 

possibilidade jurídica de retrocessão. A tutela da dignidade da pessoa humana 

deveria seguir o lema dos alpinistas franceses, ou seja, apenas para o alto33. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no 
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É certo que o artigo 60, §4º da CF elenca os direitos e garantias 

fundamentais individuais como os protegidos pela cláusula pétrea, ficando, os 

direitos sociais, a princípio, fora do alcance da vedação do retrocesso, dicotomia 

esta refutada por alguns doutrinadores pátrios. Nesta quadratura é o 

entendimento de Paula Falcão Albuquerque e Bruno Oliveira de Paula Batista: 

Em nosso entender, todavia, a criação de uma dicotomia entre tais 
direitos fundamentais – os de liberdade e os sociais – não ajuda em seu 
tratamento e, consequentemente, concretização. Mesmo que tal 
dicotomia  reconheça a fundamentalidade de tais direitos, ela tende a 
incentivar a ideia de prevalência dos direitos de liberdade sobre os 
direitos sociais, conforme já se apontou acima. Sem desprezar ou negar 
a relevância que as tentativas de distinção entre tais direitos possuem 
dentro da dogmática, o que se defende é que, em sua maioria, tais 
distinções – ainda que sem uma intenção expressa neste sentido - 
acabam por relegar os direitos sociais a uma espécie de segundo plano, 
menos importante que o dos direitos de liberdade. É exatamente com 
esta última ideia que não concordamos.

34
. 

No mesmo diapasão, Ingo Wolfgang Sarlet35, quando afirma que, ao 

contrário da Constituição Portuguesa, que distingue de forma expressa as 

liberdades e garantidas dos direitos econômicos, sociais e culturais, a carta 

brasileira faz com que todos os direitos fundamentais estejam sujeitos ao mesmo 

regime jurídico. Nessa senda é o entendimento de Virgílio Afonso da Silva36 que 

da mesma forma atenua a dicotomia e afirma serem os direitos fundamentais, 

sem distinção entre eles, não restringíveis e regulamentáveis.  

José Afonso da Silva37 segue na mesma direção, quando defende que 

não se deve considerar o entendimento de parte da doutrina que distingue os 

direitos individuais e os direitos sociais, já que a Constituição Federal trata as 

categorias da mesma forma. Neste mesmo sentido é a ideia de Luís Roberto 
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Barroso 38  para quem os direitos sociais também podem comportar aplicação 

direta e imediata, partindo do pressuposto ser normas programáticas. 

Dita teoria, ao sentir de Paula Falcão Albuquerque e Bruno Oliveira de 

Paula Batista39, permite uma reconstrução argumentativa dos choques entre os 

direitos fundamentais, bem como a convivência harmônica entre os titulares de 

tais direitos.  

Ingo Wolfgang Sarlet40 doutrina que os direitos fundamentais tinham, 

não raro, sua eficácia diminuída por conta da atuação dos poderes constituídos, 

haja vista a postura reverencial do legislador tradicionalmente existente no Brasil. 

Nesse sentido é que a vedação ao retrocesso vem, para agregar força aos 

demais e tentar frear as ingerências governamentais sobre os direitos 

fundamentais, o que, muitas vezes não é suficiente, como se verá quando da 

análise das Emendas Constitucionais (EC) 86/15 e 95/16. 

Muito se atrela a vedação ao retrocesso à segurança jurídica, que 

funciona com um “subprincípio concretizador do princípio fundamental e 

estruturante do Estado de Direitos”, como bem leciona Ingo Wolfgang Sarlet: 

[...] a dignidade não estará suficientemente respeitada e protegida em 
todo lugar onde as pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível de 
instabilidade jurídica que não estejam mais em condições de, com um 
mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições sociais e 
estatais (incluindo o Direito) e numa certa estabilidade das suas próprias 
posições jurídicas.

41
. 
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Importante ressaltar o pensamento de José Vicente dos Santos 

Mendonça 42  ao defender a impossibilidade de se achar que a vedação do 

retrocesso é absoluta, sob pena transformar a Constituição, até então flexível, em 

super-rígida, ou como ele mesmo diz “dura como pedra”.  

No cenário brasileiro, é fato que, durante muito tempo, a saúde pública 

foi marcada por negligências no tocante à participação popular em sua gestão, o 

que ensejou, na década de 1980, um importante movimento em prol da promoção 

e proteção de tal direito – a Reforma Sanitária, que acabou por influenciar a 

Assembleia Nacional Constituinte em confeccionar a nova Carta da República de 

1988, alçando a saúde como direito fundamental a ser implementado43. 

Entretanto, ocorreu na história nacional, algumas investidas normativas 

contra o direito à saúde, seja em sede infraconstitucional, seja via Emendas 

Constitucionais, as quais serão objeto de detida análise. Jarbas Ricardo Almeida 

Cunha44 destaca duas delas que merecem ser lembradas, ao fato de que, na 

visão de Sílvia Badim Marques45 , ser necessário reconstruir historicamente a 

positivação do direito à Saúde, para que a experiência do passado possa nos 

ensinar e nos permitir refletir acerca das atuais proposições legislativas. São elas: 

a. Projeto de Lei (PL) 219/07 – protocolado no dia 03 de maio de 2007 e 

rejeitado no dia 31 de maio de 2010 pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 

Senado. Teve por objeto a alteração do artigo 6º, “d”, da Lei 8080/90, para dispor 

sobre a oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensa de medicamentos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) com a definição do conceito de integralidade de 

assistência à Saúde.  
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Em vista disso, propôs-se a redução da oferta dos procedimentos e 

medicamentos constantes na política pública de saúde. O autor do projeto 

deixava claro que o princípio da integralidade não deveria ser absoluto. 

E sobre o PL 219/17, interessante estudo de Sílvia Badim Marques, vê-

se que: 

[...] o projeto de lei que hoje tramita no Senado Federal de n. 219 de 
2007 que, ao reduzir o conceito de integralidade de assistência às 
políticas públicas estabelecidas em matéria de assistência farmacêutica 
e terapêutica, tem a pretensão de minimizar ou solucionar o conflito 
relacionado à aplicabilidade deste princípio pelo Poder Judiciário e, por 
conseguinte, resolver o problema do lobby da indústria farmacêutica que 
pretende (indevidamente, de acordo com as justificativas do projeto de 
lei), a compra de quaisquer medicamentos pelo Sistema Único de Saúde 
— SUS, mediante a intervenção do Poder Judiciário. 
Se por um lado o Poder Judiciário pode, e deve, conhecer melhor a 
política pública de medicamentos e buscar proferir decisões de forma 
harmônica com a prestação coletiva de fármacos, por outro lado, a 
ameaça de restringir a aplicação de um princípio constitucional à política 
pública estabelecida pode representar um retrocesso em relação à 
garantia do direito à saúde, nos moldes em que foi concebido pela 
Constituição Federal de 1988 e pela tão sonhada reforma sanitária no 
Brasil.

46
. 

b.  Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 341/09 – apresentada pela 

Câmara dos Deputados em 24 de março de 2009 e arquivada em  31/01/2011, 

cujo objeto era reduzir a CF/1988, com a supressão de mais de 80% de seus 

artigos, ou seja, a apenas 62, e o Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) a somente 1 (um) artigo.  

Vários direitos seriam desconstitucionalizados e tratados, a partir de 

então, exclusivamente por legislação ordinária, v.g., saúde, educação, seguridade 

e previdência social, ciência, tecnologia, cultura e comunicação. 

Em resposta à tentativa de supressão de direitos constitucionais do 

texto da Carta Magna, Marcus Vinícius Furtado Coelho assim se manifestou: 

Os direitos sociais não podem ser amesquinhados, sob pena de 

agressão ao princípio da "proibição do retrocesso", impeditiva da 

subtração ou diminuição injustificada dos direitos decorrentes da 

democracia econômica, social e cultural, em violação ao princípio de 

proteção e de confiança e de segurança dos cidadãos. Tal ordem 

democrática impõe ao Estado o desenvolvimento de atividades 

                                                             
46

 MARQUES, Sílvia Badim. O Princípio Constitucional da Integralidade de Assistência à Saúde e 
o Projeto de Lei 219/07: Interpretação e Aplicabilidade pelo Poder Judiciário. Revista de Direito 
Sanitário. São Paulo, v.10, n.2, p. 64 – 86, Jul/Out. 2009. p.83. 



26 

 

conformadoras e transformadoras, evoluindo no sentido de aproximar a 

realidade do texto constitucional, bem assim contém uma autorização 

para a adoção das medidas necessárias a implantação da justiça social, 

com a justificativa de execução das normas constitucionais.
47. 

Inobstante as alegações aqui aduzidas, o Estado tem se utilizado de 

vários argumentos para justificar o retrocesso do financiamento na saúde pública 

brasileira. 

Sabe-se que a Constituição Federal de 1988 avançou 

consideravelmente em relação à proteção dos direitos fundamentais, em respeito 

à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e diante da degradação 

dos mesmos durante o Estado Militar.  Entrementes, ditos direitos somente seriam 

passíveis de implementação em sua integralidade, se houvesse disponibilidade 

financeira, o que de fato não houve e não há. Dessa forma, fala-se da escassez 

dos recursos públicos.      

Diante dessa escassez, é notório que o Poder Público não detém 

capacidade financeira de arcar com todas as necessidades públicas embutidas na 

Carta da República de 1988, que aumentou o dever do Estado em fornecer novas 

ações, à medida que cada Emenda Constitucional inerente aos Direitos Sociais 

era promulgada. Fatalmente muitas pessoas deixariam de ser contempladas por 

uma política pública, não realizada, porque outra mais relevante surgira. Haveria o 

detrimento de determinado valor à outros tantos. 

Mesmo com vontade política, competência gerencial, devido processo 

legal e planejamento, o Estado não seria capaz de transpor a falta de recursos, 

inevitável ao suprimento de um rol tão extenso de direitos sociais elaborados pela 

Constituição Federal. Não há como todos os brasileiros terem acesso universal a 

todos os direitos fundamentais, por não haver recursos suficientes, pois estes são 

finitos. 

Segue na mesma ordem, o entendimento da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que reconhece que:  
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[...] nenhum país, independentemente do grau de riqueza, foi capaz de 
assegurar que toda a gente tenha acesso imediato a todas as 
tecnologias e intervenções que podem melhorar a sua saúde ou 
prolongar a sua vida.

48
. 

Informa Marco Antônio da Costa Sabino49, que à época da elaboração 

da CF/88 não houve questionamentos, especialmente por seus idealizadores, 

sobre como seria o financiamento de tantos direitos criados. Afirma o doutrinador 

que “resultado óbvio desse paradoxo é facilmente observável vinte e cinco anos 

após sua promulgação”. Esqueceu-se que os direitos demandam altos custos 

financeiros. 

Outra teoria que se adere e decorre da escassez é a do “cobertor 

curto”. As políticas públicas se equiparam a um cobertor curto. Se há a proteção 

de uma, certamente outra restará desamparada – puxa para um lado e descobre 

do outro. É a escassez. Mas uma coisa é certa: quanto mais elaborada e 

programada for a ação, menos pessoas ficarão descobertas da agenda de 

programas. Um diagnóstico sobre as prioridades se mostra essencial e a 

construção de planos de trabalho é indispensável. 

Entretanto, parte da doutrina refuta veementemente tais argumentos, 

trazendo à baila valores do pagamento da dívida, como prova de que a escassez 

somente ocorre para as “prioridades” que o Estado elege. 

Jarbas Ricardo Almeida Cunha50 se insere nesse rol, defendendo a 

necessidade de uma auditoria na dívida pública, tendo em vista, que, segundo o 

próprio Cunha, o Estado brasileiro, por vários anos destina verbas para o 

pagamento de juros e amortização da dívida, deixando a saúde em plano inferior.  

E assim, arremata sobre a necessidade de auditoria constitucional na 

dívida publica: 
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Nós defendemos que esta auditoria constitucional da dívida deve ser 
realizada e que os recursos disponíveis atualmente para o pagamento 
de juros e amortizações da dívida sejam realocados única e 
exclusivamente para a efetivação do direito à saúde. 
Tal argumentação é legitimada pelo fato de considerarmos o direito à 
saúde como o principal direito fundamental social erigido pela 
Constituição. Sem saúde, o cidadão não terá condições físicas nem 
psíquicas para se educar, para trabalhar, para o lazer, etc. O direito à 
saúde, portanto, é o primeiro dentre os direitos sociais. 
Com esta análise, demonstramos que o Estado é dotado de muitos 
recursos, o que falta, como já salientamos, é vontade política para a 
correta aplicação desses recursos financeiros em prol das aspirações da 
cidadania.

51
. 

Além da escassez dos recursos públicos, há a defesa do Estado que 

se funda na reserva do possível, ou seja, de que somente poderá arcar com 

despesas possivelmente passíveis de serem pagas diante da disponibilidade dos 

recursos e da previsibilidade orçamentária. Não é o que parte da doutrina 

defende, malgrado não ser a maioria, como lembra Jarbas Ricardo Almeida 

Cunha: 

Autores como Octávio Luiz Motta Ferraz, Sulpino Vieira e Gustavo 
Amaral têm o explícito intuito de extinguir o princípio da universalidade 
ou integralidade, interpretado por nossa Constituição em seu artigo 196 
que determina que o Estado deve adotar políticas sociais e econômicas 
e ações e serviços de saúde de acesso universal e igualitário, com o 

argumento da falta de recursos financeiros.
52. 

A reserva do possível não pode ser eleita como pano de fundo para a 

supressão de direitos ou omissão na entrega dos direitos sociais, principalmente a 

saúde. É o que defende Fernando Mussa Abujamra Aith: 

[...] a diretriz de integralidade das ações e serviços públicos de saúde 
representa um importante instrumento de defesa do cidadão contra 
eventuais omissões do Estado, pois este é obrigado a oferecer, 
prioritariamente, o acesso às atividades preventivas de proteção da 
saúde. A prevenção é fundamental para evitar a doença, entretanto, 
sempre que esta acometer um cidadão, compete ao Estado oferecer o 
atendimento integral, ou seja, todos os cuidados de saúde cabíveis para 
cada tipo de doença, dentro do estágio de avanço do conhecimento 
científico existente. Assim, sempre que houver uma pessoa doente, 
caberá ao Estado fornecer o tratamento terapêutico para a recuperação 
da saúde dessa pessoa de acordo com as possibilidades oferecidas pelo 
desenvolvimento científico. Assim, não importa o nível de complexidade 
exigido, a diretriz de atendimento integral obriga o Estado a fornecer 
todos os recursos que estiverem ao seu alcance para a recuperação da 
saúde de uma pessoa, desde o atendimento ambulatorial até os 

                                                             
51

 CUNHA. Jarbas Ricardo Almeida. O princípio da proibição do retrocesso social como norte para 
o desenvolvimento do direito à saúde no Brasil. IPEA. Code 2011. Anais do I Circuito de 
Debates Acadêmico. Brasília. 2011. Disponível em  
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area8/area8-artigo3.pdf.  Acesso em: 3 set. 
2018. 

52
 Ibidem. 



29 

 

transplantes mais complexos. Todos os procedimentos terapêuticos 
reconhecidos pela ciência e autorizados pelas autoridades sanitárias 
competentes devem ser disponibilizados para a proteção da saúde da 
população.

53
. 

Consoante se explanou, muito embora várias justificativas, o princípio 

da vedação ao retrocesso social não se sucumbe a eles.  

Neste diapasão, a ordem constitucional de 1988 trouxe algumas 

disposições protetivas do direito à saúde e de conseguinte, protegidas pelo 

princípio em tela. Dentre elas o artigo 55 do ADCT, o qual determinava a 

aplicação mínima de 30% do orçamento da seguridade social no setor da saúde. 

O que se demonstrará no decorrer do estudo, é que houve uma 

redução gradativa deste índice, mesmo a nível constitucional, retratada pela EC 

29/00, que alçou a aplicação da União à lei infraconstitucional, estipulando que no 

ano de 2000, o montante seria acrescido em no mínimo 5% em relação ao 

exercício anterior; e até 2004, o valor deveria sofrer correção pela variação do 

Produto Interno Bruto (PIB). Em 2000, o investimento acabou por ser fixado em 

14%54.  

Além da EC 29/00, vieram posteriormente as EC 86/15 e 95/16, as 

quais reduziram os índices federais à 13,2 % com gradação anual até 15%, 

ocasião em restariam congelados até 2036, matéria a ser analisada com mais 

vagar em momento próprio. Mas não antes de contextualizar a modelagem 

estrutural e organizacional da gestão da saúde brasileira, pilar essencial ao 

entendimento do trabalho. É o que se segue. 

 

 

 

 

                                                             
53

 AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria Geral do Direito Sanitário Brasileiro. 2006. Tese 
(Doutorado em Serviços de Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006. p. 397/398. 

54
 PINTO Élida Graziane; SARLET, Ingo Wolfang. Regime previsto na EC 86/2015 deve ser piso e 
não o teto de gasto em saúde. Consultor Jurídico, São Paulo. 24 de mar. 2015. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2015-mar-24/gasto-saude-previsto-ec-862015-piso-nao-teto. Acesso 
em: 10 dez. 2018. 



30 

 

3 FEDERALISMO COOPERATIVO SANITÁRIO 

O estudo do subfinanciamento da saúde e seus impasses federativos 

tem sua conjuntura diretamente ligada ao modelo de federalismo adotado pelo 

Brasil, já que à ordem central foi delegada a competência de delimitar valores, 

meios e condições para que os repasses de verbas públicas fossem efetivados 

aos municípios – entes dotados de autonomia constitucional e a partir da CF/88, 

autores principais da relação entre população e Estado na prestação das ações 

de saúde, o que se deu com a descentralização política, administrativa, legislativa 

e tributária. 

Entrementes, tal situação gerou uma dificuldade gerencial, consoante 

leciona José Maurício Conti e Ricart César Coelho dos Santos: 

Em virtude da sua autonomia, União, Estados e Municípios possuem, 
cada um deles, governantes que são eleitos pelo voto direto da 
respectiva população, o que leva a um verdadeiro mosaico político, com 
prefeitos, governadores e presidente oriundos de partidos, ideologias e 
estilos diferentes. Ademais, deve-se considerar que os prefeitos dos 
mais de 5.000 municípios brasileiros são eleitos na metade do mandato 
dos governadores e presidente da República. Tudo isso demonstra o 
quanto é árduo alcançar uma atuação coordenada e cooperativa em 
função de objetivos comuns, a qual é exigida para o funcionamento 
adequado da política pública de saúde.

55
. 

Após a repartição federativa de competência, constatou-se a 

ocorrência da fragmentação dos serviços realizados pelos municípios, 

oportunidade em que houve por bem remodular a organização do sistema, 

mediante a criação de pólos de coordenação com a união de vários entes 

periféricos decorrentes da regionalização. No entanto, os impasses gerenciais 

permaneceram, sendo inclusive, constatados em sede de análise realizada pelo 

TCU, que demonstrou as muitas dificuldades e a gravidade dos problemas, 

demandando uma reformulação ou evolução da gestão da saúde pública 

nacional. 

E em busca de melhor contextualizar as celeumas levantadas neste 

trabalho, é que se parte para uma breve explanação acerca dos caminhos 
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percorridos no Brasil até firmar a matriz organizacional e estrutural da saúde, 

tratado em seguida.  

3.1 O FEDERALISMO COOPERATIVO SANITÁRIO NA CF/88 

Mais de duzentos anos se passaram entre a instituição da Federação 

norte-americana e a atual. A primeira, também conhecida como sistema dual, se 

resume em dois campos de poder exclusivos, quais sejam, da União e Estados, 

reciprocamente limitadores, iguais e absolutos. Neste modelo, optou-se pela 

repartição horizontal e residual de competência, ou seja, a que especifica os 

poderes da União. Quanto às demais unidades, à elas são implicitamente 

delegadas as atribuições remanescentes.  

Já a Federação atual é fruto de um processo de adaptação e 

implantação do que agora se chama “federalismo cooperativo”, com um aumento 

do poder central, instituição da solidariedade entre os entes e retração da 

autoridade estadual. 

Assim como o clássico, o federalismo cooperativo tem sua origem 

remontada aos Estados Unidos da América, pois com a Grande Depressão de 

1930 tornou-se necessária uma maior interferência da União, principalmente 

quanto às questões econômicas, que estavam carentes de regulamentação 

nacional. Nesta senda, esta interferência nos demais entes foi consequência do 

aumento de sua autoridade em áreas antes consideradas exclusivas. 

Apesar de críticas e o medo de que o Estado voltasse a ser Unitário, a 

tradição federalista norte-americana não permitiu supressão de tal monta da 

autonomia estadual. E exatamente em nome dessa tradição é que as unidades 

subnacionais continuaram com amplo poder de decisão, desde que no uso de 

suas competências constitucionais. Tudo isso deu lugar a maiores negociações 

entre os atores federados na elaboração da política nacional, abrindo um leque de 

ingerências por parte do poder central. 

E sobre essa interferência e alguns modos de sua materialização, 

Fernanda Dias Menezes de Almeida doutrina que: 
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Cada vez mais o governo federal passa a influir sobre a atuação dos 
governos estaduais, através de instrumental eficaz que inclui a 
concessão de subvenções condicionadas, a implicar para os Estados 
beneficiários a aceitação de padrões e a submissão a controles federais, 
com a chancela da Suprema Corte, que admite esse tipo de subvenções 
como decorrência do poder que tem o Congresso para fixar as 
condições em que seu dinheiro deva ser desembolsado.

56
. 

No sistema de cooperação, a colaboração intergovernamental, 

principalmente no tocante ao repasse de recursos públicos, é preeminente à 

governança dos entes. Significa dizer que a relutância das ordens federadas 

periféricas em acatar programas federais, muitas das vezes de execução 

obrigatória, pode causar um entrave ao atingimento dos objetivos locais, tendo em 

vista que as subvenções não são deveres, mas poderes nas mãos da União e, 

portanto, passíveis de suspensão fundamentadas em critérios de oportunidade e 

conveniência. 

Sobreleva-se que nos demais países que seguiram a matriz norte-

americana, tal fenômeno também fora constatado. É que a migração do Estado 

Liberal para o Estado Social, tendo uma de suas características primordiais, o 

intervencionismo, criou um campo fértil para o fortalecimento do poder geral da 

União. 

Dessarte, vários outros fatores influenciaram para que o federalismo 

cooperativo se tornasse um fator global, como a ineficiência de estados-membros 

em gerir soluções bastantes aos problemas locais; a industrialização; o 

crescimento populacional das cidades; a figura do Presidente da República, etc.  

No Brasil, o processo não foi diferente. Após passar pelo federalismo 

dual, houve a implantação do novo federalismo. Com o advento da Carta Magna 

de 1934, inspirada pelo Estado Social e sob apelo de várias unidades periféricas 

mais carentes, passa a adotar o federalismo cooperativo com o aumento do poder 

da União e o renascimento do Município57.  

A autonomia estadual já era amplamente reconhecida e exercida, 

particularmente no tocante aos tributos locais, o que posteriormente, diante do 
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crescimento econômico e industrial de uns estados em detrimento de outros, 

gerou uma disparidade social entre os entes. 

Deu-se o fenômeno chamado “causação circular cumulativa”, como 

aduz Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

Os Estados já mais ricos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, prosperaram sob as novas instituições. Sua arrecadação tributária 
permitia atender convenientemente às necessidades públicas e esse 
atendimento favorecia maior prosperidade ainda. Os Estados mais 
pobres, abandonados a si mesmos, não conseguiam atender às 

necessidades elementares.
58. 

No entanto, é de se lembrar que o aumento da autoridade do Poder 

Central teve seu início ainda no âmbito da reforma da Constituição de 1981 

tomando mais força a cada nova Carta Magna, fosse essa promulgada ou 

outorgada. Chegou-se até a se falar em “estrangulamento” da Federação com o 

sistema constitucional de 1967 à 1969, ocasião em que a autonomia dos 

Municípios teve um grave cerceamento, pois sua organização competia aos 

Estados.  

Decorre de todo o transcurso histórico da federação nacional, que, 

cada vez mais, e gradualmente, os entes federados se tornaram dependentes dos 

recursos federais. O enfrentamento da excessiva concentração da autoridade nas 

mãos da União ficou a cargo da Constituição Federal de 1988, já que a 

preocupação na busca de um relacionamento equilibrado entre os entes era 

questão tormentosa à época. 

E na última Carta, se torna claro a adoção do federalismo cooperativo, 

com a previsão da competência comum ínsita no artigo 23, parágrafo único, c/c 

241 da CF/88, que trata das normas de cooperação entre os entes com vistas ao 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional59. 
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Neste viés, haverá uma responsabilidade comum na execução de 

algumas atividades administrativas, que poderão ser mais facilmente realizadas, 

mediante colaboração mútua. É a solidariedade, sustentada na menção 

constitucional da necessidade de equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 

em âmbito nacional. 

Aqui houve, também, uma remodulação estrutural de atribuições. Fora 

instituída a competência vertical e concorrente, em que uma mesma matéria pode 

ser dividida em várias ordens de poder. Assim, as normas gerais cabem, no mais 

das vezes, à União; e as regras específicas aos atores federados restantes. E 

mais, várias ações se desenvolvem de forma coordenada e conjunta pelos atores 

federados, nos termos de cada Constituição60.  

O federalismo cooperativo pátrio se amolda perfeitamente às 

necessidades de outro tipo de federalismo – o assimétrico, marcante nos Estados 

em desenvolvimento. Nestes, o interesse e a riqueza do poder central ou dos 

entes mais desenvolvidos preponderam sob outras unidades periféricas, 

tornando-as frágeis e financeiramente vulneráveis, o que acarreta uma grave 

desigualdade regional. Tal situação torna indispensável a tentativa de redução 

das disparidades, por meio da busca do pleno desenvolvimento, concessão de 

incentivos tributários, criação de regiões, igualdade dos entes, solidariedade, 

cooperação e equilíbrio como objetivos fundamentais da Constituição Federal.   

Nelson de Freitas Porfírio Júnior 61  afirma a natural existência de 

disparidades regionais em países possuidores de vastos territórios, as quais 

devem ser atenuadas por mecanismos de cooperação. Não há como perdurar ou 

alcançar um equilíbrio com o tratamento absolutamente igualitário do poder 

central a todos os demais entes, ainda que tal garantia seja preceito 

constitucional.  
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Afirma ainda que, realmente a Federação simétrica 62  seria a forma 

ideal, mas, no entanto, pode nem sempre render bons resultados, chegando até a 

agravar as desigualdades regionais e arremata com o antigo conceito de isonomia 

– “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades”63. 

Evidencia-se que o federalismo cooperativo também mantem um forte 

vínculo com o Direito Financeiro, dando ensejo a um novo viés na relação de 

cooperação entre os entes. Fala-se do federalismo fiscal – pacto federativo 

firmado entes as unidades subnacionais na busca pelo desenvolvimento regional 

e de conseguinte, nacional, e que exerce grande influência na forma de 

financiamento da Saúde brasileira, a ser retratada em momento oportuno. 

Regis Fernandes de Oliveira assim o define e explica os meios de 

alcance de tais objetivos:  

Significa a partilha dos tributos pelos diversos entes federativos, de 
forma a assegurar-lhes meios para atendimento de seus fins. Não só dos 
tributos, no entanto, mas também das receitas não tributárias, [...]. Faz-
se um bolo arrecadatório, destinado a fornecer os meios para que o 
Estado cumpra suas finalidades, podendo atender aos serviços públicos, 
exercitando o poder de polícia, intervindo no domínio econômico, 
preservando situações através de documentos e mantendo objetos 

artísticos, monumentos, alugando imóveis, mantendo seu pessoal etc.
64. 

Mas o federalismo fiscal também é tido como meio de se maximizar a 

efetividade do federalismo cooperativo, o qual ressalta a necessidade de os 

Estados se auxiliarem na alocação de recursos afim de trabalhar harmonicamente 

e em conjunto com o governo central para equacionar os problemas nacionais.    
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E no que tange aos modelos de federalismo fiscal, dois podem ser 

detectados sob a ótica de Daniel Krepel Goldberg65 . O primeiro adota como 

premissa o cumprimento de metas nacionalmente traçadas, a partir de critérios 

“de cima para baixo” a ser executadas pelos entes. Já o segundo, o qual o Brasil 

é adepto, fora justificado pela Constituição Federal de 1988, cujo pano de fundo 

foi a descentralização conferida às entidades subnacionais, mormente em relação 

à capacidade tributária e repartição de receitas. Dito movimento teve como 

premissa a participação efetiva dos agentes descentralizados, dentre eles os 

municípios, agora atores da política e da administração pública, tendo em vista 

sua proximidade da realidade local. Desta forma, as comunidades se tornam mais 

atuantes66. 

Mas para que o pacto se faça possível, é necessário que se garanta a 

eficiência alocativa dos entes, tarefa árdua e que tem trazido tormentosas 

discussões no âmbito jurídico e político pátrio, como observa José Maurício Conti: 

Complexidade que se intensifica por ser um sistema que se insere no 
âmbito desse federalismo cooperativo, com a participação de todos os 
entes da federação, com compartilhamento de recursos financeiros, 
materiais e humanos, exigindo uma coordenação entre eles que permita 
desenvolver as políticas públicas do setor de forma harmônica e 
eficiente, evidenciando ainda mais a relevância do planejamento, 
especialmente no que tange ao seu aspecto orçamentário.

67
. 

O desenho nacional se mostra bastante rígido, amparado em um 

sistema de competências tributárias exclusivas, transferências mandatórias e 

voluntárias para os mais diversos fins e vinculação orçamentárias relativas aos 

entes subnacionais, que somente poderiam exercer sua autonomia dentro dos 

padrões previamente fixados pela ordem constitucional68. 

Somam-se a isso as estratégicas não cooperativas arraigadas na 

cultura tributária dos entes, que, com o fito de aumentar suas receitas, acabaram 

por deflagrar uma séria guerra fiscal, o que traz a reflexão sobre a necessidade 
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de reestruturação das competências tributárias e a criação de mecanismos de 

coordenação mais eficientes, mormente no que tange ao direito à saúde. 

Nesta quadratura é que se fala em federalismo cooperativo sanitário, 

com a união de esforços dos três níveis de governo na gestão e financiamento 

das ações de saúde, retratado quando da municipalização e regionalização da 

área. Mas não se pode falar em federalismo cooperativo sanitário, sem que se 

delimite, ainda que para efeito de contextualização, alguns aspectos do Direito 

Sanitário. 

Nos dizeres da professora Sueli Gandolfi Dallari, vê-se: 

[...], o Direito Sanitário se interessa tanto pelo Direito à saúde, enquanto 
reivindicação de um direito humano, quanto pelo direito da saúde 
pública: um conjunto de normas jurídicas que têm por objeto a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde de todos os indivíduos 
que compõem o povo de determinado Estado, compreendendo, portanto, 
ambos os ramos tradicionais em que se convencionou dividir o direito: o 
público e o privado.

69
. 

E ainda, Fernando Mussa Abujamra Aith: 

Dadas as premissas, pode-se conceituar o Direito Sanitário como o 
conjunto de normas jurídicas - regras e princípios jurídicos – que tem 
como objetivos a redução de riscos de doenças e de outros agravos à 
saúde e o estabelecimento de condições que assegurem o acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde.

 70
. 

É certo que já no artigo 1º, III, da CF, o constituinte alçou a dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Não 

menos certo é que a saúde também se encontra no rol dos direitos humanos 

fundamentais e de conseguinte, intimamente relacionada com a proteção de tais 

direitos.  

Para tanto, o Direito Sanitário vem ao auxílio nessa missão 

assecuratória, sendo a sua Teoria Geral necessária à determinação da forma 

como a ações e os serviços são regulados no Brasil. Outrossim, ajuda e inova na 

transformação da realidade da saúde no país, em busca da justiça social. É que 

oferece ao intérprete do direito e da saúde, instrumentos capazes de identificar o 

interesse público de promoção, proteção e recuperação da saúde e de 
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conseguinte, elaborar uma política pública eficiente e exequível, que no mais das 

vezes, norteia atividades voltadas à vigilância sanitária, epidemiologia, ações 

preventivas e curativas. Por fim, mira na fiscalização das atividades e controle das 

ações, como se dá nos casos da Política Nacional de Saúde e Política Nacional 

de Medicamentos dentre outras71.  

Tudo isso em consonância com os princípios constitucionais da 

solidariedade e equidade, analisados com mais vagar em momento próprio.  

Sobre o assunto preconiza Fernando Mussa Abujamra Aith: 

O fenômeno do Direito Sanitário aparece justamente nesse movimento 
da ciência jurídica de ampliação de seus canais de interação com a 
sociedade. [...] 
A Teoria Geral do Direito Sanitário mostra-se necessária para uma 
compreensão mais acurada do sentido subjacente a todo esse conjunto 
normativo e de sua relação com o próprio direito e com a sociedade em 
geral. Por ser um bem jurídico especial, que possui uma ligação direta 
com o maior bem jurídico que existe – a vida – a Constituição determina 
que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado (C.F., Art. 197).
72. 

Mas para que a concretização de tantas ações seja possível, 

necessário que Direito Sanitário busque um diálogo direto com o direito financeiro, 

de forma a sistematizar um programa de financiamento real capaz de ser decisivo 

quanto ao sucesso das ações, particularmente se aliado à eficiente forma de 

elaboração, planejamento e execução das mesmas. 

E não há outro caminho a ser percorrido. É preciso que o regime 

jurídico do Direito Sanitário73 seja sólido e atento aos artigos 196 à 200 da CF, de 

modo a possibilitar a edição das inúmeras leis, decretos, portarias, resoluções etc 

– o que até então se assemelha às demais áreas do direito. Entretanto, a 
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problemática aqui é a organização de tais normas jurídicas, somada ao fato da 

necessidade de maior sintonia entre profissionais do direito e da saúde. 

Interessante notar que os especialistas no assunto não se quedam 

inertes. Prova disso foi a iniciativa do PRODISA (Programa de Direito Sanitário da 

Fiocruz), Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Ministério da Saúde, 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), que juntos sistematizaram as 

normas dos SUS, que formavam mais de 17 mil portarias federais, até então 

fragmentadas em sistema de difícil acesso para a população, aplicadores do 

direito e gestores74. Constatou-se que: 

Um outro problema é que portarias normativas estavam misturadas com 
portarias que não necessariamente regulavam o sistema. Por exemplo, 
um mesmo texto poderia nomear uma pessoa para um cargo e publicar 
normas para o SUS.  
De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 5% das portarias 
publicadas continham normas consideradas válidas para o Sistema 
Único de Saúde.

75
. 

Entretanto, a falta de organização gerencial, o excesso de normas 

jurídicas sanitárias sem aplicabilidade ainda travam a execução dos programas de 

assistência e saúde, agravando o problema do financiamento de recursos 

públicos na área da saúde, que se encontra em retrocesso há anos. 

 

 

3.2 SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE – DA DESCENTRALIZAÇÃO À 

REGIONALIZAÇÃO  

Quando se trata de impasses gerenciais no financiamento da saúde, 

mister contextualizar a evolução estrutural dos serviços, em razão de que 

algumas questões inerentes aos problemas detectados pelo Tribunal de Contas 
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da União (TCU) são derivações da descentralização, municipalização ou 

regionalização. 

3.2.1 Da descentralização 

A evolução da organização das ações de saúde demanda a análise 

das figuras da descentralização e regionalização dos serviços. E no tocante à 

descentralização, ora objeto do presente tópico, calha lembrar que esta se 

encontra diretamente ligada à municipalização, motivo pelo qual não há como 

mencionar uma sem citar a outra. É o que se segue. 

A composição atual do setor da saúde brasileira inaugurou o 

movimento da municipalização da prestação destes serviços como parte 

integrante da descentralização política e administrativa do sistema. Para tanto, 

houve um movimento centrífugo do poder de decisão e gestão dos níveis centrais 

aos níveis periféricos, sobretudo aos municípios.  Nota-se que desde a 

Conferência Nacional de Saúde de 1963 houve a discussão e proposta de 

municipalização da saúde, frustrada com o advento da implantação do governo 

militar, que optou por um sistema centralizado76. 

Acentua Sonia Maria Fleury Teixeira77 que a movimentação histórica 

dos serviços de saúde no Brasil é decorrente da proteção do comércio exterior 

dominante das economias regionais do início do século passado, que se viu 

ameaçado por epidemias que ocorreram à época, ocasião em que o Estado 

tomou para si os programas de combate às doenças até então capitaneadas 

pelas instituições religiosas caritativas. 

Resta lembrar que estas ações eram completamente centralizadas e 

moldadas em uma estrutura vertical, tendentes somente a estagnar as doenças 

que ameaçavam a economia local e produção. Contudo, novas demandas 

surgiram com o desenvolvimento das cidades e aumento do proletariado urbano – 
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a recuperação da saúde dos trabalhadores era primordial aos apelos políticos e 

econômicos78. 

Consoante doutrina Herberth Costa Figueiredo79, foi a partir da década 

de 70 que uma nova proposta de gestão de saúde fora cunhada, ocasião em que 

surgiu o Movimento da Reforma Sanitária, com o atendimento primário às 

populações rurais, v.g., o Programa de Interiorização das Ações e Serviços de 

Saúde (PIASS), o qual estendeu o atendimento às outras regiões do país, 

principalmente ao Nordeste.  Iniciativa que se fortaleceu com a criação do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) em 1976. 

No entanto, somente em 1979, é que o discurso político do governo, no 

I Simpósio sobre a Política Nacional de Saúde realizada pela Câmara dos 

Deputados, incorporou a descentralização como estratégia para a 

municipalização da saúde, a qual ganhou força nas décadas de 1980 e 199080. 

Já em 1986, houve a VIII Conferência Nacional de Saúde, a qual foi 

considerada a pré-constituinte nessa área, já que permitiu a formulação do 

Projeto da Reforma Sanitária, posteriormente recepcionada pela CF/88, que 

houve por bem determinar a implantação de uma nova lógica de organização com 

a criação do Sistema Único de Saúde descentralizado a ponto de cada ente 

federado ter um comando próprio. 

Tal sistema funciona como um aglutinador das organizações locais, 

regionais e nacional, organizando e articulando os serviços de saúde. Consoante 

explanam Dário Frederico Pasche e Cipriano Maia de Vasconcelos81, quando da 

inserção da saúde no texto constitucional, se deflagrou um importante processo 
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de fortalecimento da área como direito da cidadania, realçando e dando força 

jurídica de relevância pública às ações e serviços de saúde.  E arrematam: 

A incorporação à base jurídico-legal do SUS de uma concepção 
ampliada de saúde, que incluiu os condicionantes econômicos, sociais, 
culturais e bioecológicos, e uma visão abrangente e integrada das ações 
e serviços de saúde, busca superar a visão dominante de enfocar a 
saúde pela doença, sobretudo nas dimensões biológica e individual. 
Sem negar o peso e a importância das doenças na configuração de 
sistemas de saúde e na consequente oferta de ações, o entendimento 
ampliado sobre a produção da saúde apresenta uma série de novos 
desafios ao sistema de saúde brasileiro, exigindo-lhes novas 
concepções e modos de operação. 
Ao instituir a saúde como direito de cidadania e dever do Estado, 
ancorada na concepção de Seguridade Social, a Constituição operou 
uma ruptura com o padrão anterior de política social, marcado pela 
exclusão de milhares de brasileiros do usufruto público de bens e 
consumo coletivo.

82
. 

Tudo isso porquanto em meados dos anos 1980, a crise previdenciária 

somada ao movimento sanitário, acabou por desencadear reformas parciais e 

delegação de competências, mediante convênios firmados com governos 

estaduais e termos de adesão com os municípios, mas que não chegaram ao 

ponto de formular ideais mais concretos em relação aos princípios da 

democratização da gestão político-administrativa, bem como da universalidade83 

dos serviços. Fato é que em 1987, um estudo já chamava a atenção à 

remodulação da saúde em 03 níveis, quais eram: um central, os estaduais e um 

terceiro que não estava claro se alcançaria os municípios84. 

Entrementes, algumas dificuldades poderiam advir da municipalização, 

como asseverou Carmen Fontes Teixeira: 

Se a heterogeneidade das situações políticas, econômicas, de 
infraestrutura dos sistemas estaduais, de organização dos serviços e da 
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gestão, do próprio perfil epidemiológico da população já indicavam a 
complexidade que resultaria na condução de um conjunto de SUDS(s) 
sem que se perdesse a unidade direcional necessária ao Sistema 
Nacional de Saúde, imagine-se a criação de mais de 4.000 sistemas cuja 
heterogeneidade vai de um extremo, como o município de São Paulo, a 
um pequeno município com uma densidade populacional mínima e 
grande extensão territorial, como na região Amazônica ou Centro-
Oeste.

85
. 

Mas foi a partir da Constituição Federal de 1988 que a gestão 

municipal foi reconhecida como fundamental na prestação de saúde à população, 

oportunidade em que os municípios começaram a criar em suas estruturas, as 

secretarias municipais de saúde, que, apoiadas na cooperação estadual e federal, 

perfizeram uma complexa estrutura de gestão no campo das políticas públicas. 

Tiveram, outrossim, que complementar a legislação federal e estadual no tocante 

a criação dos fundos e conselhos de saúde, bem como o funcionamento do SUS. 

Vê-se: 

Consolida-se, assim, a condição historicamente construída do poder 
local na organização do Estado brasileiro, propiciando a transferência 
de encargos e recursos para os governos municipais 
responsabilizarem-se pelo provimento de bens e serviços aos 
cidadãos.

86
.  

Segundo doutrina Fernando Mussa Abujamra Aith87, o SUS, apesar de 

não possuir personalidade jurídica própria, é um sistema caracterizado como uma 

instituição-organismo, ou seja, um conjunto individualizado, com organização 

interna de acordo com o Direito Positivo e inserção na ordem geral das coisas e 

situação jurídica permanente. A definição do Sistema Único de Saúde passa pela 

“compreensão do conjunto de normas jurídicas que define os seus integrantes, 
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estabelece o seu campo de atuação, cria os seus mecanismos de ação e prevê 

formas de sanção para quaisquer descumprimentos”88.  

Nesse contexto, fica a cargo do Direito Sanitário a criação e orientação 

da atuação das instituições jurídicas que fazem parte do SUS, sempre tendo 

como horizonte a plena realização do Direito à Saúde.  

Sistema Único de Saúde é composto pelo conjunto de instituições 

jurídicas responsáveis pela execução de ações e serviços públicos de 

saúde. Trata-se de um sistema que define, harmoniza, integra e organiza 

as ações desenvolvidas por diversas instituições-organismos de Direito 

Público existentes no Brasil, como o Ministério da Saúde, as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, as Agências Reguladoras, entre 

outras.
89

. 

A Constituição Federal veio ainda, atribuir, no art. 23, inc. II, a 

competência material comum de zelo pela saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas com deficiência; a legislativa concorrente, no art. 

24, XII, o qual delega aos estados, Distrito Federal e a União a competência de 

editar normas em defesa da saúde; e a suplementar, no art. 30, II, que entrega 

aos municípios o dever-poder de complementar a legislação federal e estadual no 

que couber e ainda de prestar, com a cooperação técnica e financeira dos 

demais, os serviços  de atendimento à saúde da população. Sobre a importância 

da valorização municipal, doutrina Sueli Gandolfi Dallari: 

O Município, poder local autônomo no Brasil, é a esfera ideal para 
assegurar o direito à saúde porque, além do que já foi dito, tem 
personalidade jurídica pública para responsabilizar-se. Pode-se, 
portanto, definir a saúde, o conteúdo do direito à saúde e a 
responsabilidade por sua garantia no Município.

90
. 

Todavia, as disposições supra necessitariam de regulamentação 

infraconstitucional, tendo em vista sua generalidade. Para tanto, fora editada a Lei 

Orgânica do SUS – Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que veio para 

distribuir, de forma mais específica, as atribuições de cada esfera de governo, em 

seus artigos 16, 17, e 18, ressaltando este último quando delega aos municípios, 
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primordialmente, as atividades diretas de execução e gestão operacional do 

sistema. 

Sobre as ações e os serviços que compõem o SUS, o art. 7º da Lei nº 

8.080/90 prevê a descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo, dando ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios, que ocorreu no primeiro decênio da implantação do SUS, com uma 

intensa transferência de recursos e competências aos entes. 

Gilberto Bercovici sobre o assunto:  

A elaboração de políticas deliberadas de descentralização, em âmbito 
nacional, é essencial no Brasil, onde a transferência das políticas sociais 
não é um processo espontâneo. O Brasil, sob a constituição de 1988, é 
uma Federação. Portanto, os entes federados são dotados de 
autonomia, não sendo obrigados a aderir a nenhuma política federal de 
descentralização de políticas sociais, salvo determinação constitucional. 
A descentralização de políticas sociais, dessa forma, só consegue a 
adesão dos entes federados por meio de políticas nacionais deliberadas, 
com auxílio técnico, administrativo e financeiro por parte da União, que 
motivem a decisão do ente federado em assumir aquela política que se 
quer descentralizar. [...] A decisão de descentralizar está, 
irremediavelmente, ligada à questão das desigualdades regionais, que 
nunca foram encaradas como prioridades máximas. [...] e na questão 
das disparidades regionais o papel da União é fundamental: os entes 
federados não podem suprir o planejamento e decisões que exigem 
visões supra-regionais, nem têm como obter, isoladamente, grandes 

recursos.
91. 

Bom lembrar que o planejamento orçamentário também se submete à 

descentralização, exigindo que os entes elaborem seus próprios instrumentos, 

nos termos das diretrizes constitucionalmente delineadas. É o que defende José 

Maurício Conti e Ricart César Coelho dos Santos, a saber: 

A descentralização das políticas públicas na área da saúde, que deve se 
refletir no planejamento do setor, é particularmente relevante e 
fundamental para promover um serviço público mais eficiente, com maior 
transparência e controle, e segue as diretrizes constitucionais 
estabelecidas para o sistema único de saúde, que organiza o setor e se 
consolidou a partir da década de 1990. Nessa linha, destacam-se os 
instrumentos do PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano 
Diretor de Investimento) e o PPI (Programação Pactuada e Integrada). 
Tem como aspecto relevante a fixação das responsabilidades de cada 
um dos entes federados, de modo a deixar claras as respectivas 
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atribuições, sem o que não se consegue implementar políticas públicas 

em regime de cooperação, como é o caso da saúde.
92

. 

Mas a descentralização não foi capaz, por si só, de garantir a 

operacionalização das ações. Pelo contrário. Ocorreu uma fragmentação dos 

serviços, tendo em vista que, com o objetivo de dissipar o centralismo, alçando o 

município a núcleo essencial do sistema, houve na realidade, o fracionamento dos 

programas em 5.570 unidades federadas (municípios) e 27 estados.  

E, sob o olhar de Lenir Santos e Gastão Wagner de Sousa Campos 

não foi somente este o problema, como menciona abaixo: 

A descentralização associada a uma interdependência operativa e 
orçamentária e a forte centralização federal, pela via dos programas de 
saúde federais, torna o SUS um sistema que, por si só, já é bastante 
complexo e de difícil gestão no figurino da Administração Pública 
burocrática – insuficiente do ponto de vista administrativo. [...] 
Ao SUS restou o desafio de compor um sistema com milhares de modos 
de governar em cada local e Estado e ainda tentar compor isso com 
duas centenas de programas sanitários que funcionam com regras e 
padrões de financiamento e de prestação de contas diferentes. Formava-
se uma nova torre de Babel. Quem, que organismo, que gestor, que 
conselho teria governabilidade para unificar esses pedaços do Estado 
com grande grau de autonomia de planejamento, de tomada de decisão 

e de gestão tão ampliado?
 93. 

O que se percebe ainda é que, muitas das vezes os municípios não 

apresentam uma equipe tecnicamente bem preparada94, mormente os menores, 

que perfazem a maioria dos entes subnacionais.  

A estrutura humana em geral é formada por indicações políticas, sem 

base em critérios técnicos, mas sim, políticos. Inclusive, as Conferências 
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Nacionais de Saúde já recomendam, desde 2012, que os cargos de gestores do 

SUS fossem ocupados por profissionais habilitados que conhecessem o 

funcionamento do sistema e a complexa legislação de espeque95. 

Fato agravante é a falta de capacidade financeira dos entes 

subnacionais, que poderiam ter sido mais agraciados na ordem constitucional de 

1988. Confira as indagações realizadas por Sueli Gandolfi Dallari, anteriormente à 

nova Carta: 

Pois, para uma verdadeira autonomia municipal, não interessa o 
enfraquecimento do poder central, mas o fortalecimento do poder local. 
[...] 
É indispensável, portanto, que o município se liberte em termos 
financeiros. Para esse fim deverá conseguir os recursos de que 
necessita para cumprir os encargos decorrentes de suas competências, 
sem qualquer vinculação de prioridades, a não ser o atendimento ótimo 
das prioridades por ela fixadas.

96
. 

E arremata, Eli Lola Gurgel 

Ainda havia a questão do financiamento, que sairia de um modelo 
totalmente centralizado (do Inamps) para uma forma descentralizada, 
que permitisse a expansão e estruturação regionalizada do sistema. 
Vivíamos, então, um tempo de discussão importante sobre o que seria a 
estruturação do sistema. Mas vínhamos também com a herança do 
sistema anterior. [...] 
No Brasil, tivemos esse confronto sobre o que seria a organização do 
sistema, depois de 1988. Com muitas dificuldades, começou-se a 
articular o financiamento com a estruturação da atenção primária, que 
passou no Brasil a ser chamada de básica. Em 1996, foi aprovado o piso 
de atenção básica, com um repasse de R$ 10 per capita para os 
municípios. O repasse, contudo, só foi iniciado em 1998. A partir daí, 
começou-se um movimento no sentido de estruturar a atenção básica no 
país, ao lado de um sistema de média e alta complexidade que era 
herança do período previdenciário. As dificuldades foram tantas que, 
somente em 2004, se chegou à formulação de uma política e de 
estratégias de organização da atenção básica e, em 2006, com os seis 
blocos de financiamento, se aperfeiçoaram as formas de repasse para 
os estados e municípios.

97
. 

Fato é que, diante de todas as dificuldades supra citadas, o anseio por 

mudanças na organização do SUS logo se enraizou no âmbito dos estudiosos da 
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área, o que se deu com a implantação das regiões de saúde, desdobramento 

consequente da descentralização, consoante afirma Fernando Mussa Abujamra 

Aith: 

Em resumo, o fenômeno da descentralização do Estado se manifesta no 

SUS de duas formas: através da descentralização política, que 

estabelece os níveis de competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, organizando a divisão de tarefas para o 

exercício da competência comum estabelecida pelo art. 23, II, da 

Constituição Federal e; através da regionalização, que organiza 

regionalmente a atuação dos entes federativos, promovendo uma maior 

eficácia e eficiência no desenvolvimento das ações e serviços públicos 

de saúde.
98

. 

3.2.2 Da regionalização 

Doutrina Eli Lola Gurgel99 que desde a criação do SUS, até o ano de 

2006, ocasião da pactuação dos blocos de repasse federais, muito se debateu, 

com base nas leis 8.080/90 e 8.142/90, qual seria o melhor modelo de 

descentralização do sistema de saúde, haja vista que até 1988, a saúde estava 

dentro do sistema previdenciário. Até então a previdência era absolutamente 

centralizada, e a assistência médica do país, em sua integralidade, realizada pelo 

Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) por 

intermédio da sede do Rio de Janeiro. E segue a autora: 

No nascedouro do SUS, havia o legado da época da Previdência, que 
tinha um modelo muito fortemente calcado na assistência hospitalar. Os 
grandes centros, que em geral estão nas capitais, foram heranças da 
Previdência. Você vê, geralmente nas capitais, um conglomerado de 
hospitais públicos, privados e clínicas numa só região. Esse modelo, que 
denominamos na literatura como hospitalocêntrico, precisava ser tratado. 
No mundo inteiro já se conhecia a importância da estruturação da 
atenção à saúde, partindo da organização da atenção básica como porta 
de entrada do sistema de saúde. Essa experiência vinha do sistema 
inglês e a Organização Mundial da Saúde repercutia, desde os anos 70, 
a importância da estruturação do sistema de atenção à saúde a partir da 
atenção primária.

100
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Um dos princípios constitucionais do SUS é o princípio da 

regionalização, que representa uma forma avançada de descentralização das 

ações e serviços de saúde, extrapolando a descentralização política. É que em 

decorrência da cooperação dos entes subnacionais, haveria uma organização e 

junção de esforços rumo à consolidação de um sistema eficiente de prestação de 

ações e serviços públicos de saúde101. 

A regionalização deve ser feita em respeito à autonomia de cada ente 

federativo, sendo que o consenso entre esses diferentes entes 

federativos é fundamental para uma definição inteligente das atribuições 

específicas que caberão a cada ente federativo. [...] 

O Sistema Único de Saúde organiza a sua regionalização através de 
consensos obtidos no âmbito de instâncias administrativas criadas para 
favorecer esse diálogo, as Comissões Intergestores Tripartite e 
Bipartites.

102
. 

Mas consoante disposto no tópico anterior, a falta de estrutura 

municipalizada, o ambiente de extrema heterogeneidade das unidades 

federativas, a fragmentação no fornecimento dos serviços e, as disparidades de 

escala e capacidade produtiva se mostraram como obstáculos à descentralização, 

comprovados por entrevistas realizadas pelo TCU e arroladas no TC 

027.767/2014-0 (Acórdão 2.888/15), consoante abaixo se infere: 

153. Os pressupostos para que a regionalização ocorra são diversos e 
complexos para todos os gestores envolvidos. É preciso aprender e pôr 
em prática uma série de conhecimentos complexos e há o risco de que a 
rotatividade de gestores seja um forte entrave a esse aprendizado. Nas 
entrevistas realizadas com gestores nas três esferas de governo, foi 
consenso a percepção de que a rotatividade de gestores é alta e afeta a 
qualidade da gestão.  

 
Nestes termos, vieram as Normas Operacionais da Assistência à 

Saúde (NOAS 01/2001 e NOAS 01/2002), no intuito de amenizar as dificuldades, 

ocasião em que formularam o conceito de Região de Saúde como a “base 

territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente 

com a divisão administrativa do estado”, cuja definição caberia à esfera estadual.  

A regionalização também é prevista na NOAS-SUS 01/2001, norma 

anexa à portaria n. 95, de 26 de janeiro de 2001, do Ministério da Saúde, que 

assim dispõe: 
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1.1. O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de 
planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade, 
na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de 
sistemas funcionais de saúde, não necessariamente restritos à 
abrangência municipal, mas respeitando os seus limites como unidade 
indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e 
serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, 
otimizando os recursos disponíveis.  

Tudo isso está sob a motivação de natureza racionalizadora, ou seja, 

na determinação de bases territoriais que proporcionassem melhores escalas de 

produção, independentemente dos limites políticos dos entes federados. De fato, 

as NOAS tentaram reeditar o federalismo sanitário brasileiro, incutindo “níveis 

regionais” (módulos, regiões, macrorregiões) entre estados e municípios103. 

A região de saúde é essencial para se sair desse impasse do 
fracionamento das ações e serviços de saúde, do isolamento, do 
centralismo federal programático e sem visão de planejamento regional. 
Será pela região que se promoverá a integração dos serviços ora 
fracionados, em rede, unindo os municípios de forma sistêmica com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde sem perder 
o princípio constitucional da descentralização.

104
. 

Interessante notar que o Sistema Único de Saúde, como sistema 

regionalizado e hierarquizado de execução dos programas já era previsto no 

artigo 198 do arranjo constitucional de 1988, pois expressa o federalismo 

brasileiro na saúde com a disposição de tríplice diretriz: atendimento integral, 

descentralização e participação social; e 200 da CF, o qual explicita a atribuições 

de tal núcleo, aventando a possiblidade de criação de outras, nos termos de leis 

próprias – Leis 8.80/90 e 8.142/90, sem prejuízo de regulamentação pelas 

Normas Operacionais Básicas, da Assistência à Saúde. 
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Um ponto delineado por Fernando Mussa Abujamra Aith105 é o princípio 

da equidade e a consequente necessidade de distribuição geográfica de ações e 

serviços de saúde, o que gera um grande desafio da universalidade.  

O princípio da equidade exige do Poder Público a organização da oferta 
de ações e serviços públicos de saúde de acordo com a demanda 
existente no Brasil. Decerto que o custo da universalização enseja uma 
discussão sobre a racionalização dos gastos. Assim é necessária uma 

correta distribuição geográfica das ações e serviços de saúde.
106.   

E daí que as ações devem ser organizadas de forma que cubram o 

território nacional em sua integralidade. Portanto a igualdade e o acesso estão 

entrelaçados a boa distribuição regional das ações e serviços, e de outro lado, 

dos meios de que dispõem as pessoas107.  

A lei 8.080/90 dispôs sobre a regionalização e hierarquização da rede 

de serviços de saúde. Após realizado o municipalismo e diante do imperativo de 

racionalizar o sistema – se iniciou o segundo estágio de desenvolvimento, que 

perdura até a atualidade, em que outra dimensão assume a condição de 

estratégia prioritária: a regionalização108. 

Inclusive, a Lei 8.080/90, em seu artigo 10 contempla a regionalização 

com base municipal ao dispor sobre a possiblidade dos municípios em constituir 

consórcios para executar em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 

forem inerentes. Assim se consagra uma melhor coordenação de esforços.  
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Mas como ressalta Fernando Mussa Abujamra Aith109, o princípio da 

direção única não restará prejudicado, pois o SUS poderá se organizar em 

distritos para melhor articular recursos, técnicas e práticas das ações. Sobre a 

reconfiguração das atribuições do Município, assevera: 

Assim, a Portaria que instituiu a Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde, tem como “finalidade primordial promover e consolidar 

o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito 

federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes 

(Art. 30, incisos V e VII e artigo 32, parágrafo 1º, da Constituição 

Federal), com a consequente redefinição das responsabilidades dos 

Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos 

princípios do SUS”.110
. 

Em suma, compete à direção nacional do SUS formular políticas e 

executar as ações e serviços de saúde de interesse nacional, bem como 

coordenar a articulação com as esferas subnacionais. 

Cabe ao nível estadual exercer um papel complementar ou 

suplementar ao dos municípios na maior parte das funções sanitárias (quando o 

município não os realizar), além de coordenar e “gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional”, nos termos do artigo 17, IX da 

lei federal n. 8.080/90. 

E à direção municipal do SUS são atribuídas as funções de execução 

das ações e serviços de saúde, as responsabilidades de planejamento, 

organização, controle e avaliação concernentes ao subsistema municipal, além da 

obrigatoriedade de cooperar e participar das atividades de planejamento e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada, em articulação com a direção 

estadual, e de colaborar com a União nas atividades exercidas pela direção 

nacional do SUS. 

Entretanto, não se pode olvidar que, a concentração política e 

financeira na esfera federal estabelecida na década de 1990, criou embaraços à 

regionalização, ao se deparar com uma estrutura política previamente instituída, 

decorrente da pouca assimilação de mecanismos de fomento para 
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empreendimento conjunto das esferas federadas, bem como disputas por 

recursos e comando de serviços entre os governos estaduais e municipais111.  

Tais problemas ensejaram o Pacto pela Saúde 2006 – concebido em 

três dimensões, sendo uma delas, o Pacto de Gestão do SUS, cujo teor fixa as 

diretrizes para a gestão e estabelece, dentre outras questões, a repartição 

infralegal das competências sanitárias, quais sejam: 

Municípios: garantir a integralidade das ações de saúde prestadas aos 
seus munícipes, assumindo toda a responsabilidade pela atenção básica 
e organizando o acesso aos serviços de atenção especializada (média e 
alta complexidade).  
Estados: funções de coordenação, acompanhamento e supervisão, 
respondendo solidariamente pela integralidade da atenção à saúde da 
população, e algumas ações.  
União: coordenação e planejamento no nível nacional, dando apoio 
técnico, financeiro e político aos estados, municípios e Distrito Federal. 
Não recebe incumbência de executar ações e serviços diretamente.

112
. 

E tal proposta de regionalização do Pacto pela Saúde 2006 orientou 

ainda a instituição das Regiões de Saúde, seja intramunicipal, intraestadual, 

interestaduais ou fronteiriças; e até mesmo macrorregiões de Saúde, as quais 

foram criadas. 

Consoante de depreende dos dados obtidos no TC 027.767/2014-0- 

TCU, em 2015 existiam 438 regiões de saúde no Brasil, sendo 45 na região 

Norte, 133 na região Nordeste, 39 na região Centro-Oeste, 153 na região Sudeste 

e 68 na região Sul. As regiões de saúde têm passado por rearranjos desde 2007, 

quando totalizavam 304 em apenas treze estados. Em 2018 o cenário não se 

alterou, consoante se depreende das informações do Ministério da Saúde, abaixo 

trasladadas: 

Quanto às Regiões de Saúde, atualmente são 438 regiões de saúde 
constituídas em todas as Unidades da Federação, com abrangência de 
todos os municípios brasileiros. Entretanto, a discussão da 
regionalização também se inseriu nos debates tripartite, e recentemente 
foram editadas as Resoluções CIT nº 23/2017 e 37/2018 que dispõem 
sobre novas diretrizes para os processos de regionalização, 
planejamento regional integrado, e organização das macrorregiões de 
saúde. 
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Nesse sentido, as resoluções citadas dispõem sobre a organização das 
macrorregiões de saúde, e instituíram critérios e diretrizes que devem 
servir de parâmetros para a conformação de novos desenhos regionais, 
observando a sustentabilidade da alta complexidade e mínimo 
populacional.  As resoluções definem ainda que, para cada Macrorregião 
de Saúde instituída, deverá haver um Plano Regional, articulados pelos 
estados e municípios.

113
. 

A partir dos conceitos estabelecidos para a regionalização sanitária, é 

possível presumir que, na grande maioria dos casos, as regiões de saúde se 

superpõem às jurisdições municipais, que podem ser equiparadas e se submetem 

ao princípio da compulsoriedade da relação regional empregada na interpretação 

do estatuto das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

que se aplica ao processo de regionalização sanitária, guardadas as devidas 

especificidades114: 

Não se trata, contudo, de subordinação e relação à outra esfera, pois a 
autonomia das instâncias gestoras municipais, que contempla a 
liberdade para estruturar o sistema e a responsabilidade pela execução 
das ações nos limites de seus territórios, está, desde a origem, vinculada 
à obrigatoriedade de observar os princípios e diretrizes do SUS.

115
.  

Entretanto, a cada evolução, novos obstáculos são detectados. Acerca 

da regionalização, o TC 027.767/2014-0-TCU a ser analisado em momento 

oportuno quanto à fragmentação das políticas de saúde e a descontinuidade no 

apoio técnico e financeiro federal, bem elenca novos desafios a serem 

enfrentados. 

Ressalta-se que os problemas retrocitados, somados à falta de 

prioridade das ações de saúde conferida pelo governo central que nortearam por 

décadas suas agendas políticas, vêm acarretando um subfinanciamento crônico 

da área em estudo, marcando uma crise no sistema do federalismo cooperativo 

sanitário, o qual merece ser remodulado para que se torne viável e eficiente. Eis a 

proposta do presente trabalho.  
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4 SUBFINANCIAMENTO E IMPASSES FEDERATIVOS NO SUS 

Não se pode falar em eficácia do Direito à saúde sem analisar o seu 

financiamento, já que os recursos públicos e a forma de custeio são os 

mecanismos materiais que o mantem. 

É inegável que os custos estatais inerentes aos direitos sociais, 

econômicos ou culturais, e não somente aos direitos a liberdade, ganham uma 

proporção extremamente relevante quando da elaboração dos orçamentos. 

É o que Cass Robert Sustein e Stephen Homes afirmam: 

The Declaration of Independence states that ‘to secure these rights, 
Governments are established among men.’ To the obvious truth that 
rights depend on government must be added a logical corollary, one rich 
with implications: rights cost money Rights cannot be protected or 
enforced without public funding and support. This is just as true of old 
rights as of new rights, of the rights of Americans before as well as after 
Franklin Delano Roosevelt’s New Deal. Both the right to welfare and the 
right to private property have public costs. The right to freedom of 
contract has public costs no less than the right to health care, the right to 
freedom of speech no less than the right to decent housing. All rights 
make claim supon the public treasury.

116
. 

Nesse diapasão e por representar direito que demanda alto custo de 

investimento governamental, é que algumas frentes de conflitos se formaram 

quando do estudo da saúde pública no tocante ao seu financiamento. 

A uma, os impasses legislativos, seja em relação à edição de normas 

jurídicas capazes de dar suporte à área, à regulamentação de responsabilidades 

em relação ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), 

pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), regressividade de custeio, 

seja no tocante à interpretação das leis orçamentárias que tratam do tema.  

A duas, os impasses gerenciais inerentes ao federalismo cooperativo 

sanitário, neste trabalho retratados pela fragmentação das políticas públicas, 

metodologia de repasses, omissão de apoio técnico e financeiro, e sobrecarga de 

custeio dos municípios. 

A três, a falta de diálogo entre aplicadores do direito e os profissionais 

da saúde, que, juntos, constroem o Direito Sanitário. 
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Tais discussões se agravam diante da crise econômica brasileira. O 

cenário que se delineou se funda na vulnerabilidade fiscal dos direitos sociais, 

tendo em vista sérios conflitos entres estes e a política econômica. Isso sem 

considerar outros problemas que acabam por influenciar a evolução de tais 

direitos, v.g., a falta de limite da dívida pública federal. Destarte, o sistema tem 

enfrentado vários obstáculos, os quais se arrastam desde a aprovação da 

emenda constitucional 29/00, passando pela vigência do CPMF (Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira), que quando revogado deixou de 

arrecadar cerca de R$16 bilhões117 à saúde, e ainda ao longo da consolidação do 

SUS. 

Com muita propriedade, a Associação Nacional do Ministério Público 

de Defesa da Saúde – AMPASA explana:  

Sempre com base na mesma argumentação tradicional e 
economicista ortodoxa: responsabilidade fiscal e falta de recursos. 
(...) nenhum dos governos desde 1989 colocou o SUS no patamar de 
política de Estado prioritária. Prova disso é que nos últimos 11 anos 
(2002-2013), o crescimento dos recursos para a saúde tem ficado 
abaixo do incremento de outras áreas: 2/3 abaixo do crescimento 
para a Assistência Social; ½ do crescimento das verbas da 
Educação; e abaixo até da Segurança Pública. Ao longo de seus 25 
anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) sofreu inúmeros golpes 
[...].

118
. 

Conclusão disso tudo é que as ações e serviços de saúde não 

alcançam os resultados esperados pela população. O financiamento na área, que 

já não é suficiente, sofre ataques normativos com frequência, quando os recursos 

não se desviam por falhas na gestão pública. Celeumas estas que estão prestes a 

ocasionar um colapso na prestação das ações de saúde. É o que se demonstrará 

a seguir. 
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4.1 IMPASSES NORMATIVOS NO FEDERALISMO COOPERATIVO 

SANITÁRIO 

O arcabouço normativo relacionado à saúde recebeu uma estruturação 

considerável na Constituição Federal de 1988, seja quanto à organização do 

sistema, seja em relação ao seu financiamento, ocasião em que remeteu à área, 

recursos orçamentários próprios, com fontes de receitas sob responsabilidade do 

Estado e da sociedade. 

E mais, ao analisar os termos constitucionais, se conclui acerca da 

obrigatoriedade do Estado em realizar um financiamento progressivo na saúde, o 

que não tem sido realizado.  

O que se verificou, foi exatamente o contrário, haja vista a  

transgressão do mandamento constitucional de repasse federal à base de 30% do 

orçamento da seguridade social à Saúde, seguida de omissões legislativas e por 

fim, da edição das emendas constitucionais 86/15 e 95/16, que trouxeram normas 

limitadoras temporais de gastos e ainda imposição de teto no financiamento 

público, vindo a desobedecer o princípio da vedação ao retrocesso social, 

questão analisada pelo STF, TCU, CNS.  

Soma-se à celeuma do retrocesso no financiamento, questões pontuais 

levantadas pelo TCU, que à título ilustrativo foram aqui analisadas para se ter a 

compreensão da dimensão dos impasses normativos enfrentados pelos entes 

federativos. 

Vale destacar a omissão legal do governo federal em dispor sobre 

responsabilidades e sanções dos entes no tocante às políticas públicas, 

especialmente quanto à União. Corrobora o alegado, o fato da extinção do 

Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) ter como premissa a 

ausência de aportes financeiros, que deveriam ter sido realizados pela União, 

mas que, diante da ausência de sanções, não os fez, acarretando a não adesão 

dos municípios aos termos do contrato. 

Merece lembrar ainda, a falta de critérios quando da normatização da 

pactuação da metodologia do rateio dos recursos da União a ser repassados aos 
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Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais foram elaborados sem a 

justificativa hábil, o que ensejou fortes críticas e recomendações. Vejamos. 

4.1.1 Piso de Custeio  

 
O Sistema Único de Saúde brasileiro, atualmente parte integrante da 

seguridade social, pauta a entrega dos benefícios que contempla, às 

necessidades do público alvo, independentemente de seu poder aquisitivo. 

Isso se deu quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, 

que, adotando o Estado Democrático de Direito como pano de fundo, alçou a 

Saúde ao plano social e universal. Nesta ocasião houve a integração das ações 

dos direitos à saúde, previdência e assistência social nos termos de seu artigo 

194, o qual promoveu a junção de tais áreas de forma a definir o Sistema de 

Seguridade Social e ainda alterou a repartição dos recursos até então promovida. 

No tocante ao financiamento, Fernando Mussa Abujamra Aith119 lembra 

bem a diferenciação dos serviços propostos na seguridade social. Enquanto os 

benefícios da previdência passariam a ser fornecidos mediante contribuição 

pessoal; na saúde e assistência social, o que se percebeu foi a invocação dos 

princípios da universalidade e gratuidade, os quais contam integralmente com a 

solidariedade nacional. Arremata: 

A Constituição de 1988 deu um grande salto de humanismo e de 

solidariedade ao definir que as ações e serviços públicos de assistência 

social e de saúde não são contributivos, ou seja, não é necessário 

contribuir financeiramente para ter acesso a eles. De fato, no âmbito da 

seguridade social apenas a previdência social guardou a natureza da 

contribuição obrigatória para a aferição dos benefícios.
120

.  

Ainda na nova Carta Política, se deu a equidade na forma de 

participação no custeio das ações, viabilizada pela formulação de um Orçamento 

da Seguridade Social (OSS) com fulcro no art. 165, §5º, III da CF.  

O princípio da equidade se encontra inserido nos objetivos de 

universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade; equivalência dos 
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benefícios e serviços às populações urbana e rural; seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; 

diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da 

administração, insculpidos no art. 194 da CF121. 

E sobre a equidade, preconiza Fernando Mussa Abujamra Aith: 

O princípio da equidade, num país como o Brasil, repleto de 
desigualdades sociais, é um objetivo ainda longínquo. Trata-se de um 
desafio que o Estado brasileiro, juntamente com a sociedade, deve 
enfrentar de frente e sem descanso. É sempre bom lembrar que o dever 
do Estado não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e 
da sociedade de colaborar para a redução das iniquidades sociais e de 
auxiliar na efetivação do Direito à saúde. Trata-se de um processo lento 
e permanente, para o qual todos devem contribuir.

122
. 

Acresce à equidade, o princípio da solidariedade, que se tornou a base 

de todos os direitos sociais, dentre eles a saúde, parte integrante da seguridade 

social brasileira.  

Resta lembrar que até 1988, à Saúde eram repassados recursos 

federais provindos do orçamento do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social – SINPAS, cuja divisão se dava em três grandes áreas, a 

saber: benefícios previdenciários, assistência social e atenção médico-hospitalar. 

Da mesma forma, recebia recursos do orçamento fiscal, que financiava, além da 

Saúde, outros tantos programas (educação, justiça, transportes etc.)123.  

Em um novo cenário, o financiamento da Saúde é formado pela 

participação dos cidadãos, por meio da tributação, e ainda mediante o Orçamento 

da Seguridade Social (OSS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios - tudo isso em conformidade com o artigo 198, §1º da CF, que impõe a 

solidariedade na obrigação de custeio a todos os entes da Federação.  
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Conforme doutrina Fernando Mussa Abujamra Aith124 , o artigo 198 

vincula os recursos orçamentários dos entes federados à saúde. Trata-se, 

portanto, de uma definição jurídico-constitucional que orienta a política econômica 

em busca de uma proteção eficaz do Direito à Saúde, e que por isso prevê a 

reavaliação dos percentuais a serem aplicados, critérios de rateio, normas de 

cálculo e normas de fiscalização. 

Já no que tange à manutenção da seguridade social, o art. 194 da CF 

previu duas fontes de receitas, quais sejam, a regularmente suportada por toda a 

sociedade, e a específica, mediante contribuições sociais. Salienta-se que estas 

últimas vêm tomando lugar cada vez mais substancial no financiamento, muito 

embora estejam filiadas a um regime jurídico de destinação que não permite a 

destinação exclusiva a nenhuma área, mas aos grupos específicos da 

seguridade.  

Voltando à Saúde e como explana Élida Graziane Pinto125, o setor 

peregrinou intensamente por várias fontes até obter e, posteriormente, perder 

algumas delas, como foi o caso da CPMF (Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira). Das três áreas integrantes da Seguridade, a 

previdência social foi a que mais se beneficiou nesse processo de corrida por 

novas receitas. 

Realça que: 

De fato, o financiamento do SUS, desde a CR/88, vem se mostrando 
suscetível a diversos cenários de vulnerabilidade fiscal, seja no que se 
refere à sua inserção no Orçamento da Seguridade Social, seja na 
obtenção de fonte própria de receita ou ainda na definição efetivamente 
vinculante de percentuais mínimos de gasto nas ações e serviços 
públicos de saúde.

126
.  

Sobre o assunto doutrina Francisco Eduardo Barreto de Oliveira et al: 

Tudo isto torna cada vez mais problemático o financiamento do SUS. A 
fatia de 30% habitualmente pleiteada pela saúde é poucas vezes 
alcançada — mesmo antes da Constituição de 88 — embora 
sabidamente aquém do necessário para prover, com padrões 
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qualitativos aceitáveis, o acesso universal e equalitário às ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (C.F., Art. 196), 
começa a configurar-se como uma imagem-objetivo cada vez mais 
distante. Entre 1971 e 1988 somente em 4 exercícios orçamentários as 
despesas do INAMPS atingiram percentual superior a 30% do dispêndio 
total do SINPAS [...]; a média do período foi de 28,1%.

127
. 

Sônia Fleury128 leciona que tal situação perdurou até o ano de 2000, 

com o advento da EC 29/00, que assegurou recursos das três esferas de governo 

para o setor da saúde. Tudo isso mais de uma década após a instauração de 

crise e instabilidade financeira. 

Mas no tocante ao repasse exclusivo à Saúde e como já dito, com a 

promulgação da CF/88, o setor foi alçado à direito fundamental, inclusive com 

contornos de sua forma de financiamento. Para tanto, o art. 55 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) assim, dispôs:  

Até que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, trinta por cento, 
no mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-
desemprego, serão destinados ao setor de saúde.  

Entretanto, tal índice não perdurou por muito tempo. Consoante 

doutrina Fábio Konder Comparato et al129, se o percentual tivesse sido mantido, 

certamente o SUS teria, atualmente, uma disponibilidade de custeio de quase 2,5 

vezes maior que a dotação federal do exercício de 2016. Não foi o que ocorreu e 

o que se viu, foi uma redução real do valor investido. No mesmo sentido Sônia 

Fleury relata: 

Considerando a questão do financiamento da saúde, verificamos que 
foram muitas as derrotas enfrentadas nessa trajetória. Inicia-se desde a 
Constituição Federal de 1988, quando a disposição transitória que 
destinava 30% dos recursos do Orçamento da Seguridade Social para o 
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SUS não foi cumprida, até porque nunca foi formulada uma proposta de 

orçamento e um projeto de organização da Seguridade Social.
130. 

Já em 2000, sob a égide da EC 29/00, o sistema financeiro da saúde 

foi reformulado, ocasião que a União investiu 14% de sua Receita Corrente 

Líquida (RCL) 131 , sendo interessante notar que tal índice passou a ser 

considerado como um teto. 

No entanto, nos termos da EC 29/00, o mínimo a ser investido, a partir 

de sua edição, deveria ser considerado como base (e não, teto), sob pena de 

infringência ao Pacto Internacional de Direitos Sociais Econômicos e Culturais 

que estabelece um dever de progressividade na realização pelos Estados 

signatários, dentre eles o Brasil132, dos direitos consagrados em seu texto, o que 

inclui os direitos humanos e a saúde. 

A tese de que a progressividade de custeio encontra-se inaplicada em 

sua inteireza se dá ao fato do critério de correção não ser real. Tal apontamento 

ocorre com a interpretação do texto constitucional que garante implicitamente a 

irredutibilidade nominal do piso, consoante disposto abaixo: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. [...] IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

O que se percebe então, sob a ótica da doutrina, é a desobediência ao 

princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e à vedação ao 

retrocesso.  

A vedação do retrocesso, consoante entende Élida Graziane Pinto133 já 

não se situa estritamente no patamar de vedação de extinção ou redução 

deliberada do arranjo, mas também inclui e exige a proibição de estagnação ou 

restrição interpretativa que lhe retire a possibilidade de progredir. E segue: 
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O critério estagnado de gasto mínimo da União (piso que opera como 
teto) faz com que haja um patamar falseado de reserva do possível nas 
leis federais de orçamento anual. Como tem sido levantado no âmbito do 
Inquérito Civil Público 1.34.001.003510/2014-07, conduzido pelo 
Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas do Estado 
de São Paulo, o subfinanciamento federal da saúde pública no Brasil 
remonta à própria origem da EC 29/2000 e decorreria da confluência de 
variáveis como DRU, existência de contabilizações indevidas, 
cancelamento de restos a pagar contabilizados como ASPS e 
inexecução de dotações autorizadas.

134
. 

Tal distorção foi objeto de discussão pelo TCU no processo TC-

032.624/2013-1 – relatório sistêmico de fiscalização da saúde, que constatou o 

importe de R$ 20 bilhões não gastos no período de 2008 à 2013.  

O financiamento solidário se viu mais distante ainda quando a EC 

29/00 buscou, por meio da mudança dos incisos I e II do art. 195, atenuar a crise 

do sistema previdenciário. Foi o que possibilitou que as receitas das contribuições 

patronal e dos trabalhadores se tornassem praticamente exclusivas da 

previdência social.   

Nesse mesmo ano, o art. 76 da ADCT alterou o nome do Fundo Social 

de Emergência de investimento, criado em 1994, para Desvinculação de Receita 

da União (DRU), um fundo de investimento utilizado com o objetivo de ampliar a 

liberdade do Executivo de aplicar os recursos orçamentários. Para isso, foi 

destinado 20% de sua arrecadação, de uso livre – que poderia ser retirado, 

inclusive, dos recursos previstos para a seguridade social.  

Dito fundo, a princípio provisório, vem sendo estendido desde então, 

com a edição de 07 Emendas Constitucionais, prazo este prorrogado até 2023, 

com a EC 93/16. Ou seja, no mínimo 22 anos de DRU, que consoante doutrina 

Fernando Facury Scaff: 

A DRU faz parte daquelas soluções tipicamente brasileiras, pois 
transforma em permanente algo que é apresentado como provisório e, 
sempre que o prazo de sua vigência está por vencer, acaba sendo 
renovada sob o argumento da crise e da possível ingovernabilidade 
financeira do país.

135
. 
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Malgrado o artigo 76 da ADCT, o art. 77 e posteriormente a LC 141/12 

fixaram o dever de gasto mínimo na Saúde. Evidencia-se que até a edição da LC 

141/12, foram 12 (doze) anos de omissão legislativa em regulamentar o parágrafo 

terceiro do art. 198 da CF136.  

Inobstante a demora, a LC 141/12 trouxe algumas regras de grande 

valia, como a insculpida no artigo 28, que veda o contingenciamento das 

despesas obrigatórias referentes à saúde; bem como o artigo 5º, o qual impôs 

regra de reajuste, determinando que o importe a ser repassado pela União 

deveria ser o valor empenhado do ano anterior, acrescido, no mínimo, da 

porcentagem correspondente à variação nominal do PIB, exceto se esta fosse 

negativa, ficando, nesse caso, o valor do repasse mantido.  

De outra banda, o financiamento da saúde restou prejudicado, quando 

da edição de normas subnacionais. Isto porquanto as leis específicas da 

seguridade social (Leis 8142/90, 8114/90, 8212/91, 8213/91 e 8742/93), tiveram 

como consequência a instauração de uma competição entre os três setores, no 

intuito de alocação de fontes de financiamento, haja vista que a legislação tratou a 

previdência de forma privilegiada e as demais, genericamente137. 

Em que pese a solidariedade do sistema, o receio junto ao cenário de 

fragmentação encontra fundamento no próprio corpo do texto constitucional. 

Guilherme Delgado et al  assim explana: 

Com a proposta de instituição de um sistema amplo de Seguridade 
Social, dois tipos de temores preocuparam os sanitaristas: que a saúde 
perdesse a garantia de fontes de financiamento, devido às necessidades 
dos demais segmentos do sistema; e que a proposta evoluísse para 
criação de um todo-poderoso ministério da Seguridade Social, minando 
a autonomia do Ministério da Saúde e sua capacidade de estimular a 
base político-institucional descentralizada no SUS - trazendo riscos para 
o próprio reconhecimento da saúde como tema estratégico das políticas 
sociais. Por isso, entendiam que era urgente realizar um movimento 
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inverso, que consistia no fortalecimento do MS para fornecer as bases 

técnicas e administrativas do SUS, como de fato veio a acontecer.
138. 

Pelo exposto, é que a remissão de Ronaldo Coutinho Garcia quanto à 

desigualdade social encontra-se vívida nos dias atuais: 

Há de se ter em conta que a extrema desigualdade social hoje existente 
foi construída com método e determinação, não se tratando apenas de 
difícil herança colonial, do latifúndio ou da escravidão. O fato de sermos 
um dos campeões mundiais da desigualdade deve nos levar a 
questionar sobre o que foi feito nos últimos setenta anos, há um quarto 
de século, durante a década passada, no ano findo, ontem e o que será 
feito hoje para contrariar as tendências iníquas e os processos 
produtores de desigualdades. Quais as opções e as omissões praticadas 
em passados diversos que respondem pelo quadro atual de iniquidades? 
Não eram opções inevitáveis; muitos países fizeram escolhas distintas, e 
agora ficamos a olhar para eles com uma certa cobiça.

139
. 

Logo, apesar da Carta Cidadã de 1988 buscar a proteção à saúde com 

a previsão de recursos específicos, normas de rateio, regras de fiscalização, bem 

como ainda garantir um repasse à base de 30%, no mínimo, do orçamento da 

seguridade social, nos termos do artigo 55 do ADCT, o financiamento da saúde 

não se deu de forma suficiente, tendo em vista que o mínimo não foi respeitado.  

Se nem o mínimo de 30% foi respeitado, quiçá a determinação da 

progressividade insculpida no art. 194, IV da CF e Pacto Internacional de Direito 

Social Economia e Cultura. 

4.1.2 A progressividade demandada para o direito fundamental à 

saúde 

A evolução constitucional dos investimentos obrigatórios a ser 

realizados na Saúde demonstra que além dos gastos não terem tido a 

progressividade constitucional, também sofreram uma regressividade real, seja 

por medidas legais, v.g., as emendas constitucionais 86/15 e 95/16, seja pelo 

desrespeito da União às regras de contingenciamento e restos a pagar. Soma-se 

a isso as pressões externas não raras exercidas sobre o Governo na acepção de 

Ronaldo Coutinho Garcia: 
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São fortes as tensões presentes na elaboração e na execução do 
Orçamento da União, por conta da disputa entre os diversos interesses a 
se beneficiarem dos gastos do governo. O confronto entre despesas não 
financeiras e aquelas destinadas ao serviço da dívida torna-se objeto de 
ampla cobertura da mídia, repercutindo as posições dos credores.

140
.  

A composição dos cálculos do repasse dos recursos ao SUS, da forma 

com o que vem sendo realizada, não atende a determinação constitucional de 

investimento nas ações e serviços públicos de saúde, o que traduz uma 

cooperação federal deficiente, configurando desobediência ao princípio da 

vedação de retrocesso de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais 

prestacionais e o próprio pacto federativo141. 

É certo que medidas de corte de gastos do governo são essenciais em 

momentos de crise econômica que passa o Brasil. No entanto, a polêmica reside 

ao fato do ajuste fiscal abarcar a garantia fundamental à saúde, que se encontra 

em desequilíbrio financeiro diante das sérias medidas de austeridade, justamente 

em uma época em que o brasileiro mais demanda dos serviços. Dado isso, o 

espiral de efeitos negativos do arranjo de contenção de gastos é inequívoco, 

tendo em vista o cenário do desemprego, empobrecimento, cancelamento dos 

convênios privados de saúde, instabilidade emocional e insegurança quanto ao 

futuro, o que ocasiona piora da saúde mental das pessoas. 

E mais, as políticas de retenção de bens e serviços trazem um 

inquestionável sacrifício à população, haja vista a redução de fornecimentos de 

medicamentos, tratamentos, fechamento de postos de saúde, diminuição da 

manutenção de equipamentos e dispensa de mão de obra.   

O que não se percebe, é que o setor da saúde naturalmente é capaz 

de gerir, como de fato gera, renda e emprego, ajudando a alavancar a economia 

do país. Tal fato reforça o argumento de que a regressão no financiamento causa 

agravamento da crise. É o entendimento de Fabiola Sulpino Vieira: 

Por exemplo, nos 28 países da União Europeia, a participação deste 
setor na economia tem sido de cerca de 9% do PIB (Quaglio et al, 2013) 
e, no Brasil, o valor adicionado bruto das atividades de saúde foram 
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responsáveis por 6,5% do PIB em 2013, sendo que a atividade saúde 
pública teve participação de 2,3% do PIB no mesmo ano (Brasil, 2015). 
[...] 
Essas evidências fizeram com que economistas do FMI revissem suas 
prescrições aos países para o enfrentamento das crises econômicas, 
reconhecendo que algumas políticas neoliberais aumentam a iniquidade 

social e colocam em risco uma expansão durável da economia.
142. 

No mesmo sentido o Ministro Benjamin Zymler, Relator do processo 

TCU 032.624/2013-1: 

216. Estudos do Ministério da Saúde destacam que a saúde é 
considerada uma sine qua non para o desenvolvimento. Afinal, a 
assistência adequada à saúde da população favorece o aumento da 
renda dos indivíduos, a empregabilidade do mais baixo estrato de renda 
da sociedade, a melhoria da capacidade de aprendizado da população e 
o incremento da expectativa de vida. Em síntese, a melhoria do nível da 
saúde da população contribui para o desenvolvimento socioeconômico 
do país como um todo. 

A importância de valorização das políticas sociais tem sido abarcada 

até pelas instituições internacionais financeiras. Mire-se no exemplo do Banco 

Mundial, que desenvolveu a dimensão de que desenvolvimento e direitos sociais 

não são conceitos que se excluem, ao contrário, se somam. Essa foi a 

ponderação de João Márcio Mendes Pereira: 

Mais à frente, a partir de 1979-1980, no bojo da discussão sobre a 
criação dos empréstimos de ajuste estrutural, o Banco Mundial acabou 
por consagrar saúde primária e educação básica como áreas abertas a 
empréstimos, ligando-as ao alívio da pobreza e à focalização das 
políticas sociais. Em 1979, a instituição começou a autorizar 
empréstimos exclusivamente para a saúde.  
Mediante alargamento institucional e mudança incremental que 
aceleraram desde os anos de 1990, o Banco Mundial passou a incidir a 
definição de políticas públicas em todas as dimensões do 
desenvolvimento, com destaque para saúde, educação, meio ambiente e 
administração pública. No Brasil, historicamente um dos cinco maiores 
clientes, o Banco Mundial exerce atividade intensa e capilarizada no 
âmbito da reforma da administração pública e de políticas setoriais junto 
a municípios, estados e União. Assim, tão importante quanto discutir em 
detalhes as últimas prescrições do Banco Mundial para o setor saúde, é 
analisar o conjunto da atuação da instituição no Brasil.

 143
. 
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Mas tais razões não conseguiram evitar que um novo sistema de 

financiamento ameaçasse as ações de saúde no Brasil quando da edição de duas 

emendas constitucionais, quais sejam, a EC 86/15 e EC 95/16, que juntas 

perfazem o novo regime fiscal brasileiro, com o fito de adoção de medidas de 

contenção de despesas estatais e desobediência ao princípio da progressividade 

determinado pelo art. 194, IV da CF e o Pacto Internacional de Direito Social, 

Economia e Cultura. 

A reforma constitucional da EC 86/15, também chamada de “Emenda 

do Orçamento Impositivo”, trouxe uma série de questionamentos acerca de sua 

contribuição para o fortalecimento da saúde, mormente quanto à interpretação do 

art. 198, I, que recebeu nova redação.  

A grande celeuma foi travada em relação ao artigo 2º da EC 86/15, 

dispositivo este que trouxe um investimento gradativo da União nas ações e 

serviços de saúde, partindo de 13,2% em 2016; 13,7% em 2017; 14,1 % em 2018; 

14,5% em 2019 e 15% em 2020 – todos calculados com base na receita corrente 

líquida (RCL), em contraposição ao regime delimitado pela LC 141/12, ocasião 

em que a União aplicaria o montante empenhado no exercício anterior acrescido 

de no mínimo, o percentual da variação nominal do produto interno bruto (PIB). 

A LC 141/12 impede regressão no investimento anual de recursos 

federais no SUS, em razão de que, em cenário econômico negativo, o montante 

de aplicação de recursos mínimos pela União relativo ao exercício anterior seria 

mantido. 

Por fim, a EC 86/15, no artigo 3º, determinou que os recursos da União 

oriundos da participação do resultado ou compensação financeira pela exploração 

de petróleo e gás natural seriam parte desse índice. Assim, deixariam de ser um 

adicional, passando a compor o importe vinculado e reduzindo, de conseguinte, o 

investimento no setor. 

Um ano após a publicação da EC 86/15, as regras novamente foram 

alteradas, com a edição da EC 95/16, consagrando um Novo Regime Fiscal. 

Apesar de ter revogado o artigo 2º da EC 86/15, o objeto de tal medida consistiu 

na delimitação de um teto para os gastos primários por 20 anos, a contar da data 
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de sua publicação. Isto posto, até 2036 os Poderes de Estado terão de obedecer 

ao limite de despesa primária (programas de políticas públicas, manutenção de 

serviços públicos, dentre eles a saúde) pagas no exercício de 2016, 

estabelecendo a variação anual pelo IPCA/IBGE (inflação acumulada atual) como 

índice de correção dos valores.  

O que se percebe é que, à medida que a economia volte a crescer, 

ampliando a arrecadação e investimentos, o mesmo não se dará em relação às 

políticas públicas, que terão apenas uma reposição inflacionária em seu 

orçamento, já que se encontram congeladas até 2036. Eventualmente, os 

recursos sobressalentes poderão ser utilizados para o pagamento da dívida 

pública, intenção de longa data do Governo Federal. 

Consoante se depreende dos ensinamentos de Francisco Rozsa 

Funcia144, o que se dá com a implementação da EC 95/16 é um processo de 

desfinanciamento do SUS, chegando a gerar perdas acumuladas superiores a 

três orçamentos anuais da saúde, até 2036, o que indubitavelmente prejudicará o 

financiamento das ações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, já que cerca 

de 2/3 das despesas do Ministério da Saúde são transferências fundo a fundo. 

Inclusive, perdas já são constatadas em relação à execução orçamentária e 

financeira de 2017, conforme dados do Ministério da Saúde. Explana o autor: 

A avaliação do cumprimento do “piso/teto” da aplicação em ações e 
serviços públicos de saúde (ASPS) pelo governo federal é feita pelos 
valores empenhados, o que explica o crescimento de 8,0% em 2017 
comparativamente a 2016 (foi empenhado R$ 115,260 bilhões, cuja 
análise sobre o cumprimento ou não da aplicação mínima constitucional 
e legal em 2017 será objeto de futuro artigo, após a análise do Relatório 
de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2017 a partir de 28 de 
fevereiro e do Relatório Anual de Gestão 2017 a partir de 30 de março). 
Desses empenhos, contudo, foram pagas despesas em 2017 que 
totalizaram R$ 101,134 bilhões, isto é, um aumento de apenas 2,23% 
em comparação ao pago em 2016 (portanto, houve queda real, pois 
ficou abaixo da inflação de 2,95%). 
Como consequência da situação descrita no item anterior, a inscrição em 
restos a pagar dessas despesas empenhadas em 2017 (mas não pagas 
nesse exercício) foi de R$ 14,125 bilhões, o que representou um 
crescimento de 81,40% em comparação ao que ocorreu no final de 
2016. 
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A execução financeira dos restos a pagar em 2017 (referente às 
despesas não pagas originalmente empenhadas entre o período de 2003 
a 2016) reforça essa inferência do condicionamento negativo 
estabelecido pela EC 95 para a área da saúde: foi pago R$ 6,487 
bilhões, isto é, cerca de R$ 2,089 bilhões a menos que em 2016 (que 
representou uma queda nominal de 24,36%), enquanto que o saldo a 
pagar a ser reinscrito para execução financeira em 2018 foi de R$ 6,987 
bilhões (que representou um crescimento de 10,38%).

145
. 

Consequentemente, o gasto em saúde per capta também será alvo de 

redução. Para 2016, a estimativa do gasto foi de R$ 519,00 por habitante, 

enquanto em 2017 a previsão se deu à base de R$ 446,00 chegando à R$ 411,00 

em 2036, consoante estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA)146. 

A ONG Oxfan147 organizou um estudo sobre os danos das políticas de 

austeridade para o Brasil, elaborado em parceria com o Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (Inesc) e o Centro para os Direitos Econômicos e Sociais 

(CESR). A conclusão foi trágica, já que considera que o aumento dos ajustes 

fiscais realizados pelo governo “estão aprofundando as desigualdades 

socioeconômicas na sociedade brasileira, com impactos desproporcionais, 

sobretudo para aqueles já em situação de vulnerabilidade”.  

 

O estudo lembra que a EC 95/16 foi considerada pela Relatoria 

Especial das Nações Unidas sobre a Extrema Pobreza e Direitos Humanos como 

sendo “uma medida radical, desprovida de nuance e compaixão”, e que a emenda 
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“tem todas as características de uma medida deliberadamente regressiva”148. E 

ainda: 

A Emenda Constitucional 95 fere diferentes exigências da ONU, feita a 
análise sob tais fundamentos. “A Emenda já começou a 
desproporcionalmente afetar grupos em desvantagem, tais como 
mulheres negras e pessoas vivendo na pobreza (…) Este informe 
demonstra como essas decisões fiscais colocaram em risco os direitos 
sociais e econômicos básicos de milhões de brasileiros, inclusive os 
direitos à alimentação, à saúde, à educação, ao mesmo tempo que 
exacerbam as desigualdades de gênero, raça e econômica”, afirma a 
Oxfam.

149
. 

Em conformidade com a verificação da Oxfan150, o Brasil teve a última 

década marcada por uma evolução em investimentos públicos, tais como saúde, 

educação e proteção social, vivenciando um progresso no combate à pobreza e 

de conseguinte, da demanda interna, o que desencadeou a prosperidade da 

economia.  

Entretanto, uma série de medidas de austeridade, consideradas 

extremamente severas e prejudiciais, adotadas pelo governo a partir de 2015, 

colocam em risco a conquista, aprofundando as desigualdades socioeconômicas 

e agravando os que já se encontravam em situação de vulnerabilidade, 

particularmente com a edição da EC 95/16, somado aos volumosos recursos que 

vêm sendo retirados de programas sociais e postos a disposição para pagamento 

do serviço da dívida. 

Já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirmou que o 

redirecionamento do governo para severas medidas de austeridade viola suas 

obrigações legais. Nesse sentido arrola as normas internacionais elencadas pela 

“Committee on Economic, Social and Cultural Rights”: 

A autonomia dos Estados para responderem a crises econômicas não é 
absoluta. Para estarem de acordo com as normas internacionais de 
direitos humanos, as medidas de consolidação fiscal devem: ser 
temporárias, estritamente necessárias e proporcionais; não 
discriminatórias; levar em consideração todas as alternativas possíveis, 
inclusive medidas tributárias; proteger o conteúdo mínimo dos direitos 
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humanos; e ser adotadas após cuidadosa consideração e genuína 
participação dos grupos e indivíduos afetados nos processos de tomada 

de decisão.
151. 

 
Abaixo dois gráficos fornecidos pela Oxfan 152 . O primeiro trata da 

projeção da redução dos gastos relativos aos direitos sociais tendo como 

parâmetro o PIB, enquanto que o segundo retrata o crescimento e equilíbrio fiscal 

com a efetivação da EC 95/16. O que se extrai é que tanto os investimentos 

quanto o crescimento fiscal tendem a cair, gerando prejuízos ao menos 

favorecidos e ao país como um todo. 

Gráfico 1 – Gasto social estimado como porcentagem do PIB com a EC 

95, 2017-2036:  

  

Gráfico 2 – Variações orçamentárias nominais de programas 

selecionados do Brasil, 2014-2017. 
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Nesse contexto de instabilidade dos direitos fundamentais é que o 

Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador Geral da República, 

impetrou a ADI 5595, questionando a constitucionalidade dos artigos 2º e 3º da 

EC 86/15 determinante à redução do gasto público da União na saúde, cujas 

perdas, segundo as alegações do autor, configuram verdadeiro retrocesso na 

concretização dos direitos fundamentais. Os argumentos foram suficientes a 

ensejar, em 2017, a concessão de liminar expedida pelo Ministro Ricardo 

Lewandowki, com a consequente suspensão dos artigos guerreados. 

Ressalta-se que a ADI 5595 é mais um instrumento de macrocontrole 

da política orçamentária, já que questiona a correta destinação de recursos a 

determinado programa de governo. É a tutela via ADI contra dispositivos da 

chamada Constituição Financeira. Ressalta Maria Paula Dallari Bucci: 

O STF, nesse caso, não está se substituindo aos entes competentes 
para escolhas políticas traduzidas no orçamento, mas protegendo limites 
constitucionais para a manipulação orçamentária, em face de direitos 
fundamentais como a saúde. Nesse tema não se admite a ampliação da 
discricionariedade alocativa pelo governo de turno, nem sob a invocação 
de bons propósitos de gestão fiscal, até porque as Emendas 86 e 95 
nada trouxeram para melhorar a administração dos recursos.

153
. 

Encontra fundamento no princípio da vedação de retrocesso, tendo em 

vista a redução do piso para saúde. Sobre o assunto doutrina José Joaquim 

Gomes Canotilho que: 

O número essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através 
de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente 
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação 
de esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzem, na prática, 
numa anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo 
essencial. A liberdade do legislador tem como limite o núcleo essencial 
já realizado.

154
. 

No mesmo sentido o STF: 

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO 
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 
PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS.  
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– O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas 
já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive.  
– A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações 
positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o 
direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação 
desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os 
níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham 
a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.  
Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os 
direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, 
também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 
preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou 
parcial – os direitos sociais já concretizados.

155
. 

E mais, abaliza seu pedido nos direitos fundamentais à vida, à saúde, e 

ao princípio da proporcionalidade, derivado do postulado do devido processo legal 

substantivo, mencionando o descumprimento do Brasil na concretização dos 

direitos sociais, assumido no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Decreto 591, de 6 de julho de 1992), e no Protocolo Adicional 

à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 3.321, de 30 de dezembro de 1999). 

Lembra ainda que a emenda foi aprovada na contramão do PLC 321, 

de 2013 – fruto de iniciativa popular, apresentada ao Congresso Nacional com 2,2 

milhões de assinaturas, decorrente do movimento social, conhecido como 

“Saúde+10”, que busca fortalecer o SUS mediante aplicação mínima de 10% da 

receita corrente bruta da União em ações e serviços públicos de saúde, e não, de 

valor incidente sobre a Receita Corrente Líquida (RCL). 

Élida Graziane Pinto expôs o déficit a ser suportado com o sistema 

imposto pela EC 86/15:  

A perda estimada é de, no mínimo, R$ 10 bilhões neste exercício de 
2016 para o custeio da saúde pública dos brasileiros.  
Vale lembrar que, em 2015, a aplicação mínima federal em ações e 
serviços públicos de saúde correspondeu ao porcentual de 14,8% da 
receita corrente líquida da União e agora, ao longo de 2016, sem 
considerar os efeitos do próprio fluxo deprimido da arrecadação, o novo 
piso federal será de 13,2% da RCL. Ou seja, queda proporcional de 
1,6% da RCL federal para o custeio das ações e serviços públicos de 
saúde. [...] 
Caso seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da EC 
86/2015 e a transição da EC 29/2000 para a EC 86/2015 respeite que 
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não poderá haver queda no orçamento mínimo da saúde, o valor das 
aplicações federais no setor subiria para cerca de R$ 107,0 bilhões.

156
. 

Consta ainda o combate ao novo sistema dos recursos oriundos da 

exploração do petróleo e gás natural, inclusive os decorrentes da exploração da 

camada do pré-sal, as quais eram fontes complementares do custeio da saúde 

nos termos do art. 4º da Lei 12.858/13. Com a contabilização destes recursos no 

percentual mínimo de gasto da União, a EC 86/2015 impôs nova perda bilionária 

de recursos para o SUS. 

E arremata o Procurador Geral da República em sua peça inicial:  

O princípio da vedação de retrocesso social é evolução doutrinária da 
teoria da irreversibilidade (Nichtumkehrbarkeitstheorie) desenvolvida por 
KONRAD HESSE. Esta se pauta na noção de que, em matéria de 
direitos sociais, uma vez legalmente conformados, medidas regressivas 
seriam inconstitucionais, pois haveria irreversibilidade das conquistas 
sociais.

157
. 

Tais argumentos foram suficientes para que o Ministro Relator 

concedesse a cautelar pleiteada suspendendo a eficácia dos arts. 2º e 3º da EC 

86/15. Sobre a importância dos direitos fundamentais, dentre eles a saúde, 

doutrinou: 

Desse modo, não é oponível a alegação imotivada e discricionária de 
restrição orçamentária em face de tais direitos fundamentais tanto por 
força da sua essencialidade para assegurar a vida digna a todos os 
cidadãos brasileiros, mas também porque eles são amparados por 
fontes próprias de receitas (a exemplo da contribuição social do salário 
educação e das contribuições sociais de que trata o art. 195) e deveres 
de gasto mínimo (previstos nos arts. 198 e 212 da CF). [...] 
Fato é que a ocorrência de reforma constitucional que vise ao 
aprimoramento dos direitos e garantias fundamentais é medida desejável 
de atualização dos fins e preceitos da CF, mas alterações que impliquem 
retrocesso no estágio de proteção por eles alcançado não são 
admissíveis, ainda que a pretexto de limites orçamentário-financeiros.

158
. 

Aduz, ainda, o Ministro, que uma das intenções da LC 141/12 é a de 

impedir o retrocesso nominal do financiamento da saúde, mesmo que houvesse 

PIB negativo. Traz inclusive anotação indicando a desobediência da União, ou 

seja, 2011 - R$ 71 bilhões; 2012 - R$ 91,7 bilhões; 2013 - R$ 99,8 bilhões; 2014 - 
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106 bilhões; 2015 - 91,5 bilhões (corte de 11,7 bi em relação à 2014); 2016 - 88,9 

bilhões (necessidade de corte de 2,5 bi em relação à 2015)159, o que demonstra 

uma regressão. 

Quanto ao déficit do exercício de 2016, e como já mencionado pelo 

TCU, é regra mandamental do artigo 25 da LC 141/12 que o valor fosse 

compensado no exercício imediatamente subsequente, ou seja, em 2017.  

Inobstante os argumentos da defesa, diante da suspensão dos artigos 

impugnados, a cautelar concedida delineou efeito ex tunc, abrangendo os reflexos 

até então produzidos. Dito isto, resta comprovado que a União não aplicou o 

determinado. Nesse sentido, Fernando Facury Scaff doutrina: 

[...] o governo federal parece que não se atentou a esse ínfimo detalhe 
normativo e aplicou, em 2016, montante inferior aos 15% 
constitucionalmente determinados. Aqui se registra que, em face desses 
"percentuais transitórios" terem vigorado durante algum tempo e gerado 
efeitos concretos, a ADI 5.595 (relator ministro Lewandowski) não 
perdeu o objeto, a despeito de sua revogação expressa pelo artigo 3º da 
EC 95. Lembro, em prol dessa tese, o argumento utilizado pelo STF para 
julgar as questões envolvendo guerra fiscal, pois, mesmo quando os 
estados revogavam a norma isentiva, atacada como inconstitucional, em 
face de ter vigorado durante certo tempo e gerado efeitos concretos, ela 
tinha que ser julgada pelo STF, mesmo após revogada.

160
. 

 
E como bem lembra Élida Graziane Pinto: 

A eficácia ex tunc da cautelar especificamente no que se refere ao 
revogado artigo 2º da Emenda 86 se projeta muito além do ano de 2016, 
pois a daí decorrente medida compensatória em 2017 incorporará a 
base de cálculo do piso federal em saúde para os próximos 19 anos, de 
modo a evitar o congelamento do déficit verificado, o que agravaria ainda 
mais a regressividade histórica da participação da União no custeio 
federativo do SUS.

161
. 

Muito embora a não aplicação do percentual anual determinado pela 

cautelar citada, todo o esforço não foi em vão, haja vista o resgate de 

considerável montante oriundo dos recursos do pré-sal, que passaram, com a EC 
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86/15, a fazer parte do índice, ao contrário do que dispunha a regra anterior.  Afirma Élida 

Graziane Pinto: 

[...] na reunião promovida pelo MPF no dia 05/12/2018 com 
representantes do Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério 
do Planejamento, Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de 
Saúde e demais representantes das entidades que têm participado do 
debate processual da ADI 5595,  Arionaldo Bomfim Rosendo, 
Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da 
Saúde, afirmou que os efeitos da cautelar concedida na ADI 5595 
implicaram - em 2018 - repasse adicional de R$3,8 bilhões para as 
ações e serviços públicos de saúde, em decorrência do caráter de fonte 
adicional de custeio dos recursos do pré-sal. [grifo nosso].

162
. 

No tocante à EC 95/16, esta foi atacada pela ADI 5658, de iniciativa do 

Partido Democrático Trabalhista - PDT 163 , cuja relatoria encontra-se sob os 

cuidados da Ministra Rosa Weber, que analisa outras 04 ADI’s sobre o mesmo 

tema. Um dos argumentos aduzidos seria o esvaziamento de um dos principais 

aspectos da democracia, qual seja, a decisão governamental sobre a adequada 

alocação dos recursos públicos. É que nos termos da EC 95/16, “nenhum 

governo, nos próximos vinte anos, independentemente do programa apresentado 

e aprovado nas eleições, poderá incrementar o nível de investimento de recursos 

públicos para além da inflação”.  E quanto ao congelamento dos gastos aduz: 

12. Apenas os “gastos primários” – aqueles que pressionam o resultado 
primário, alterando o endividamento líquido do Governo (setor público 
não financeiro) no exercício correspondente

 
– são limitados. Do conceito 

de “gastos primários”, excluem-se aqueles que criam um direito ou 
extinguem uma obrigação, ambas de natureza financeira, junto ao setor 
privado interno ou externo. Por outro lado, são primárias as despesas 
com saúde, educação, previdência social, assistência social, 
investimentos em infraestrutura. Excluem-se, em especial, as despesas 
com o pagamento da dívida pública. O objetivo da EC n. 95/2016 é fazer 
com que o Estado economize para pagar juros da dívida. A medida – 
acreditam os seus defensores – promoveria a redução da dívida, do que 
resultaria a retomada do crescimento econômico, a geração de 
empregos e o aumento da renda.  

Procedendo uma análise literal da EC 95/16, de fato tal medida não 

restaria violando o gasto mínimo constitucional com a Saúde, e mais, teria 

garantido ainda, a correção dos valores pelo prazo de 20 anos, tomando como 

base o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor). 
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Entretanto, as perdas reais e anuais, desde a promulgação da CF/88, 

resultante da regressividade dos gastos e de conseguinte, do atentado ao 

princípio da vedação do retrocesso, demonstram o contrário. 

Isto porquanto a letra fria da EC 95/16 não deve ser  estudada somente 

sob os aspectos jurídicos, mas sim, amparados com cálculos econômico-

financeiro em cotejo com um cenário internacional de valores mínimos para a 

garantia da Saúde, tendo em vista o crescimento e o envelhecimento da 

população164. Não é outra a conclusão elencada na petição inicial da ADI 5658: 

53. Se incluirmos nessa projeção o gasto per capita, o problema se 
agrava significativamente. A população, que hoje é de 206 milhões, 
chagará a 226 milhões em 2036. São 20 milhões de pessoas a mais. 
Como o piso de gastos da União com saúde permanecerá o mesmo 
(reajustado apenas pela inflação), reduzir-se-á progressivamente o 
montante destinado a cada pessoa. O orçamento federal de 2016 previa 
a aplicação de R$ 519 por pessoa. Em função do crescimento 
populacional, em 2036, os gastos federais per capita com saúde se 
reduziriam para R$ 411 (valor em R$ de 2016). 

Consoante se depreende da Recomendação n. 18/16 de lavra do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), a EC 95/16 nada mais é que um retrocesso 

do financiamento da saúde para os próximos 20 anos, por:  

[...] retirar a possibilidade de incorporar, proporcionalmente à 
participação das despesas com saúde no orçamento federal, o 
crescimento de receita que ocorrerá no período 2018-2036 não será 
mais considerado para o estabelecimento dos valores dessa aplicação 
mínima do piso

165
. 

O CNS fundamenta ainda a Recomendação aos estudos trazidos pelo 

Grupo Técnico Interinstitucional de Discussão sobre o Financiamento do SUS, 

que aponta uma perda de R$ 415 bilhões de recursos para o SUS. 

Mas além das análises realizadas pelo STF, convém trazer à baila 

estudos formulados por órgãos técnicos a saber: TCU e CNS, que desde 2015 

muito se atentam à regressividade dos gastos na Saúde, malgrado decisão 

recente da Corte de Contas da União. Senão veja-se: 
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4.1.2.1 Processos inerentes ao Tribunal de Contas da União 

Dentre as atribuições do Tribunal de Contas da União (TCU), encontra-

se a possibilidade de realização de auditorias coordenadas, a fim de apuração de 

fatos, sobretudo a qualidade de ações de governo. Tudo isto sem prejuízo do 

objetivo estratégico do Tribunal em atuar de forma seletiva e em áreas de maior 

risco e relevância, além dos julgamentos de mister. Nesse sentido, constata-se a 

existência de alguns acórdãos relativos aos serviços de saúde, aqui analisados: 

a. TC 032.624/2013-1. Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde sob 

Relatoria do Ministro Benjamin Zymler e ícone de levantamento de temas os quais 

seriam posteriormente aprofundados em futuras auditorias. 

Estes autos analisaram, de forma ampla e geral, as deficiências e 

oportunidades de melhoria da prestação da saúde pública. E para isso, 

percorreram os dados orçamentários e financeiros em consonância com a 

estrutura do sistema, a disponibilidade de recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros, bem como a eficiência e o acesso aos serviços de saúde e 

medicamentos. Tentaram avaliar, outrossim, o estado de saúde da população e 

os fatores que nela influenciam. 

Verificou-se que um dos maiores problemas na Saúde brasileira é a 

disparidade entre as unidades federadas – algumas se igualam aos países 

desenvolvidos enquanto que outras, se fossem países, seriam qualificadas como 

um dos mais pobres. De conseguinte, fora concluído que a população almeja o 

acesso mais fácil, rápido e oportuno aos serviços de saúde. Mas não se omitiu ao 

fato de o SUS ser um sistema que alcança todo um país de dimensões 

continentais, com diferenças latentes em quesitos como geografia, demografia e 

cultura, dentre outras. 

Ao que parece e diante do constatado, entre 2008 e 2012 houve um 

aumento de gastos federais totais com a Função Saúde, já que, em valores 

nominais, foram repassados R$ 52,9 bilhões em 2008 que chegou a R$ 89,1 

bilhões em 2012, o que decorreu no aumento da proporção dos gastos federais 

em Saúde em relação ao PIB, qual seja, de 1,74% em 2008 para 2,02% em 2012.  
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Ressalta-se que neste exercício, dos 90% da dotação Saúde, 80,2% foram 

liquidados e pagos e 9,3% inscritos em restos a pagar não processados. 

Insta lembrar que a LC 141/12 determina a aplicação de cada 

exercício, calculando o montante empenhado no exercício anterior acrescido do 

percentual correspondente à variação nominal do PIB. Nesse sentido restou 

comprovada a obediência do dispositivo legal, nos anos de 2011 e 2012, já que a 

variação do PIB foi de 9,89% e o aumento de empenho foi de 10,67%.  No 

entanto, os dados constantes do relatório não são conclusivos acerca da real 

“obediência legal”. Confira: 

14. Entretanto, ressalto que, segundo consta do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária - RREO (bimestre novembro e dezembro/2012), 
as Despesas Empenhadas em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 
2011 perfizerem o total de R$ 72,35 bilhões, tendo sido inscritos em 
Restos a Pagar R$ 8,42 bilhões, dos quais R$ 512 milhões foram 
cancelados, R$ 5,26 bilhões foram pagos e R$ 2,65 bilhões estão no 
status de Restos a Pagar não Processados a Pagar em 2013. Assim, 
devido ao cancelamento em 2012 desses empenhos no valor de R$ 512 
milhões, a regra da aplicação mínima em saúde teria sido desrespeitada 
em 2011. Por outro lado, as despesas empenhadas em 2012 tiveram um 
excesso de R$ 561 milhões, o que é suficiente para suprir o valor não 
cumprido em 2011, de acordo com a regra estabelecida pela Lei 
Complementar nº 141/2012. 

Consoante se depreende do relatório, apesar da União ter empenhado 

valor suficiente nos termos da LC 141/12, não houve uma comprovação de que 

efetivamente tenha executado, cancelado empenhos ou jogado valores para os 

restos a pagar de 2013. Essa é uma preocupação muito discutida entre 

especialistas, v.g., Sérgio Francisco Piola e Fabíola Supino Vieira 166  que 

entendem ser a inscrição de despesas em restos a pagar um problema para o 

financiamento em si, como também um complicador para a elaboração de 

estatísticas mais fidedignas acerca do gasto com saúde no país, o que se torna 

ainda mais difícil diante da enorme quantidade de decretos e portarias 

modificando valores, prejudicando a transparência e acompanhamento dos 

valores finais. 
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Como conclusão do relatório do Ministro Benjamin Zymler, este 

declarou que, apesar do aumento nominal ocorrido entre 2008 e 2012, já haveria 

um subfinanciamento da Saúde brasileira, se partisse da comparação dos gastos 

nacionais em relação aos demais países que adotam modelos públicos de 

atendimento universais. 

E segue constatando grave prejuízo da Saúde Pública ao afirmar que, 

no mesmo período, cerca de R$ 20,4 bilhões deixaram de ser aplicados na área, 

em relação ao previsto nos orçamentos da União, sendo R$ 9,6 bilhões somente 

em 2012. 

Tal peça deu ensejo ao acórdão 693/04 – de lavra do Plenário da Corte 

de Contas, o qual considerou cumpridos os objetivos colimados no processo, ou 

seja, levantamento de Auditoria com vistas a traçar um diagnóstico da área da 

saúde, a ser apresentado ao Congresso Nacional, órgãos governamentais e 

outras entidades. Por fim, autorizou a elaboração do Relatório Sistêmico de 

Fiscalização da Saúde 2014. 

Apesar de toda a dificuldade de apuração real de dados, é necessário 

dizer que até 2015, restou comprovada a continuidade da progressividade de 

financiamento na Saúde. Essa foi a conclusão de Élida Graziane Pinto167, que 

destaca o investimento federal de R$ 83,05 bilhões em 2013, R$ 91,90 bilhões 

em 2014 e R$ 100,79 bilhões em 2015, configurando um aumento nominal de 

10,65% e 9,67% em cada qual, respectivamente. 

Mas seguindo ao tema, a importância e gravidade dos restos a pagar 

também foi objeto de análise das contas anuais do Governo da República 

inerentes ao exercício financeiro de 2015, expressado pelo  TC 011.936/2017-7 

(TCUCG2015) e merecedor de parecer prévio desfavorável – consoante se infere 

do relatório que acompanha o voto condutor, in verbis: 

Outro ponto que merece destaque é que, conforme consta do 
Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 
do 6º bimestre de 2015, em 2015 foram cancelados R$ 158 milhões de 
restos a pagar inscritos entre 2007 e 2011, a despeito destes terem 
sido considerados para o atingimento do valor mínimo em saúde nos 
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respectivos exercícios, para atendimento aos ditames da Emenda 
Constitucional 29/2000.  
Porém, como a referida emenda constitucional não trazia regras 
específicas a respeito do cancelamento de restos a pagar, bem como o 
fato da LC 141/2012 ter sido publicada apenas em 2012, o governo 
federal não vem adotando a prática de incluir no orçamento do exercício 
valores relativos aos restos a pagar cancelados em exercícios anteriores 
a 2012, não obstante estes terem sido utilizados na contabilização do 
valor mínimo em ASPS, conforme EC 29/2000.  
Por fim, registra-se que no exercício de 2015, foram cancelados R$ 
508 milhões de restos a pagar inscritos nos exercícios de 2012 a 
2014. Portanto, no exercício de 2016 o governo federal deverá incluir no 
orçamento, além do valor mínimo previsto na EC 86/2015, o valor de R$ 
508 milhões para atender ao Art. 24, §§ 1º e 2º LC 141/2012.  
O não implemento dos dois últimos estágios da despesa – liquidação e 
pagamento –, no mesmo ano do respectivo empenho, impõe 
acompanhamento que extrapola o próprio exercício, principalmente 
porque o volume de despesas correspondente pode ser alterado ao 
longo dos exercícios seguintes, caso haja cancelamentos. Esse 
acompanhamento ganhou importância ainda maior em face do 
crescimento do montante de restos a pagar não processados nos últimos 
exercícios.  
É importante registrar que o pagamento das despesas relativas a restos 
a pagar concorre com o pagamento das despesas do próprio exercício e, 
ainda, afeta negativamente o resultado primário, por ser realizado pelo 
regime de caixa; ou seja, são considerados todos os pagamentos 
realizados no exercício em comparação ao conjunto das receitas 
arrecadadas no mesmo período. Destaque-se, por outro lado, que o não 
pagamento de despesas primárias no exercício de competência, com a 
consequente inscrição do montante em restos a pagar, afeta 
positivamente o resultado primário, em face da postergação de 
desembolso.  
Diante dos comandos legais e do elevado montante de despesas 
inscritas em restos a pagar, cabe ao Tribunal de Contas da União 
verificar se a composição e a execução dos restos pagar no exercício de 
2015 foram compatíveis com os normativos que regem o tema, bem 
como verificar a composição e a relevância dos restos a pagar na 
execução das despesas do exercício.  
O gráfico a seguir apresenta a soma dos restos a pagar processados e 
não processados, inscritos e reinscritos ao término do exercício, no 
período de 2011 a 2015, isto é, além dos restos a pagar do exercício, 
constam aqueles que foram inscritos e/ou reinscritos em exercícios 
anteriores e continuaram sendo reinscritos em 2015, representando, 
dessa forma, o estoque de restos a pagar do período. Ressalte-se que 
os restos a pagar inscritos e reinscritos ao final de 2015 serão 
executados a partir do exercício de 2016.

168
. 

Élida Graziane Pinto trata a questão do contingenciamento 

orçamentário como uma prática histórica do governo federal. Arremata que:  

Tamanho é o nível de adiamento da execução orçamentária da União 
por meio do célebre “orçamento paralelo” de restos a pagar que é 
possível afirmar haver uma infeliz tendência de “precatorização” do gasto 
mínimo federal em ações e serviços públicos de saúde, segundo a qual 
a União reconhece ser devida e obrigatória a despesa, mas posterga 
indefinidamente o seu pagamento. O pior é que, em 2016, não só houve 
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adiamento da realização do piso federal em saúde, como também se 
consumou déficit real de aplicação, em desfavor do SUS e das ações e 
serviços públicos de saúde ali empreendidas federativamente.

169
. 

A figura dos restos a pagar, vista de forma perfunctória nos autos em 

questão, tornou-se um campo fértil de discussão doutrinária e judicial, sobretudo 

quando da fundamentação constante da ADI 5545, que discute a vedação do 

retrocesso desobedecido pelas EC 86/15 e 95/16, a qual será analisada em 

breve; 

b. TC 011.936/2017-7. Representação oferecida pelo MPC/TCU, com base em 

denúncia formulada no TC 011.935/2017-0 por Élida Graziane Pinto e Francisco 

Rozsa Funcia, ocasião em que demonstraram o déficit na aplicação do percentual 

mínimo em ações e serviços de saúde pela União no exercício de 2016. 

Os denunciantes pleitearam a imediata compensação do saldo de 

restos a pagar cancelados em 2015, sem prejuízo do acréscimo ao piso federal 

em ações e serviços públicos de saúde de 2016, solicitando, outrossim, que a 

União compensasse o orçamento da saúde em 2017 no montante de 

aproximadamente R$ 3,2 bilhões. 

Por fim, pugnaram pela procedência dos pedidos de compensação, e 

de consequência, a declaração do déficit federal de aplicação em saúde para 

todos os efeitos das contas presidenciais de 2016, bem como a responsabilização 

do art. 46 da LC 141/2012, que faz menção às sanções do Código Penal, da Lei 

de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) e da Lei de Crime de 

Responsabilidade (Lei 1.079/1950). 

Como bem cita o Relator do caso, Ministro Bruno Dantas, são de longa 

data as controvérsias que giram em torno da metodologia do mínimo a ser gasto 

em saúde a cargo da União, sempre marcadas por disputas políticas, seja no 

Congresso Nacional, no Poder Judiciário, ou mesmo por iniciativa de entidades da 

sociedade civil, considerando que os dissídios hermenêuticos se remontam a 

promulgação da EC 29/00. Pairavam dúvidas, inclusive, até no âmbito interno do 

governo federal, sobretudo entre os Ministérios da Fazenda e da Saúde. 
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 SÃO PAULO (Estado). Ministério Público de Contas. [denúncia]. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/denuncia-mpf-governo-federal-nao1.pdf. Acesso em: 15 abr. 2018.  



84 

 

Menciona que, em 2001, a Comissão de Seguridade Social e Família 

da Câmara dos Deputados (CSSF/CD) promoveu duas consultas ao TCU acerca 

da metodologia de cálculo mínimo da saúde instituída para a União, 

consubstanciadas no TC 004.370/2001-8 e no decorrente acórdão 143/2001 – 

TCU – Plenário, que frisou a preocupação do cenário nacional se agravar diante 

das divergências inerentes ao financiamento da saúde, abaixo colacionado: 

60. Na atual quadra, marcada por medidas de forte retração da política 
fiscal, é previsível que os conflitos se acentuem. Discussões sobre o 
subfinanciamento da saúde, os valores da tabela de serviços prestados 
ao SUS, conflitos entre cidade polo e as satélites sobre fluxo assistencial 
e o correspondente aporte financeiro, judicialização do acesso à saúde e 
os desafios do Sistema para atender, de forma integral, a demanda 
crescente da população por serviços de saúde são alguns problemas 
crônicos que podem ser agravados em função das características de 
renda do país - ainda baixa -, que amarga sucessivos períodos de 
contração econômica e elevada taxa de desemprego na atualidade. 

Voltando à inicial, os denunciantes alegaram ainda, que o 

descumprimento em questão decorreu do não atingimento do piso federal de 15% 

da RCL nos termos do art. 198, §2º, I da CF, considerando a revogação do art. 2º 

da EC 86/15 pela EC 95/16. Fundaram-se outrossim, na aplicação, a título de 

compensação, das disponibilidades decorrentes de cancelamento, em 2015, de 

restos a pagar de exercícios anteriores. Tudo isso nos termos do Demonstrativo 

das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, parte integrante do 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária da União referente ao 6º bimestre 

de 2016 e divulgado na página virtual do Tesouro Nacional. 

Acerca dos cancelamentos, asseverou o MPC/TCU: 

10. [...] se esses cancelamentos não forem compensados como 
aplicação adicional em 2016, o cumprimento do piso federal em saúde 
em relação aos exercícios a que se referem esses cancelamentos fica 
comprometido. É como se estivesse ocorrendo uma fraude: o governo 
empenha a despesa, inscreve em restos a pagar, computa o gasto como 
aplicação mínima em saúde naquele exercício de origem da dotação 
empenhada, sem efetivamente realizar o gasto, e depois cancela os 
restos a pagar, aplicando em saúde, na prática, menos que o 
determinado pela Constituição Federal. 
11. [...] somente é possível computar despesas empenhadas e não 
processadas, no piso em ASPS, mediante o depósito correspondente do 
saldo financeiro no fundo de saúde e sempre condicionado à sua efetiva 
realização posterior. 

Por fim, o MPC/TCU invocou o fumus boni iuris, reforçado com o 

argumento da precarização do gasto federal com a saúde, dando azo à 
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percepção de que o Brasil não conseguiria assegurar um SUS universal, 

igualitário e integral, em cumprimento da ordem constitucional. Tais alegações, 

segundo o requerente, bastantes para evidenciar o periculum in mora haja vista o 

imenso número de pessoas privadas das ações de saúde ou mesmo as que as 

receberam precária ou inadequadamente. Por tudo isso é que requereu a 

concessão de medida cautelar para que fosse determinada a compensação do 

saldo de restos a pagar cancelados em 2015 e do déficit de aplicação de R$ 

2,574 bilhões verificado no ano de 2016. 

No entanto, o Relator entendeu não restar comprovados os requisitos 

inerentes à concessão da medida excepcional pleiteada. 

Quanto ao mérito da questão referente à inconstitucionalidade 

relacionada à metodologia de cálculo do mínimo em ações e serviços públicos de 

saúde para o exercício de 2016, o Relator concluiu pela aplicabilidade da Emenda 

86/15 no exercício questionado (13,2%).  

No que tange à compensação das disponibilidades de restos a pagar 

inscritos até 2014 e cancelados em 2015, determinou a oitiva da Secretaria de 

Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(SOF), e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN), as 

quais entenderam que 

40. [...] mesmo que a União tenha cancelado os restos a pagar inscritos 
de 2007 a 2011 após 16/1/2012 (data da vigência da Lei Complementar 
141), não haveria necessidade de aplicar as disponibilidades 
correspondentes em ações e serviços públicos de saúde adicionais. 

Dessarte, a SOF e a STN defenderam que restaria pacificada a tese de 

que antes da LC 141/2012, não haveria de se falar em reposição de restos a 

pagar, e que após a sua edição, a questão teria sido disciplinada no art. 24 da 

mesma lei. Em tempo, demonstraram e edição de duas Notas Técnicas acerca do 

assunto, uma em 17/05/2012 e a outra em 08/11/2012, ambas de lavra do SOF, 

as quais integraram o TC 012.762/2012-1 do TCU, com vistas a avaliar a 

aplicação da LC 141/12 no primeiro ano de sua vigência. Concluíram que, apenas 

a partir de 2012 é que haveria a exigência de compensação dos restos a pagar 

cancelados. 

Ressalta-se ainda, que o Tesouro Gerencial sintetizou os restos a 
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pagar cancelados de 2007 à 2012, em R$ 2,479 bilhões, se somados. 

Analisando a compensação da disponibilidade de caixa proveniente do 

cancelamento de restos a pagar considerados no mínimo da saúde, admite o 

Relator a existência de várias críticas relacionadas à quantidade de inscrição de 

despesas empenhadas em restos a pagar. 

Abre-se uma pausa na análise do relatório para se contextualizar os 

restos a pagar. Senão veja-se: 

A despesa pública é promovida de acordo com o orçamento de cada 

exercício, com foco e obediência ao princípio orçamentário da anualidade, ou 

seja, em regra, a vigência do orçamento se refere somente a um exercício, não 

havendo possiblidade de transferência de despesas e receitas para o exercício 

seguinte. Assim sendo, se diz que a despesa é executada pelo regime de 

competência, nos termos do art. 35, II da Lei nº 4.320/64 – e pertence ao 

exercício financeiro, que finda em 31 de dezembro, somente as despesas nele 

legalmente empenhadas.  

Mas nem sempre as despesas empenhadas são pagas no mesmo 

exercício, tendo em vista que, apesar de ser previstas, podem não ser realizadas 

ou simplesmente não pagas. Daí a classificação de “processadas” – as liquidadas 

e aptas ao pagamento, ou seja, as que já foram realizadas pelo fornecedor ou 

contratante, sendo pela entrega do material, prestação do serviço ou execução da 

obra; e “não processadas” – apesar do empenho emitido, o objeto do contrato não 

foi devidamente entregue. Sob o olhar do Sistema Orçamentário de escrituração 

contábil, a despesa não está processada. 

Nesse diapasão, a Lei 4.320/64 determina que: "Art. 36. Consideram-

se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.” 

Portanto, a despesa orçamentária empenhada e não paga até o dia 31 

de dezembro, será considerada como Restos a Pagar. E mesmo que empenhada 

e não paga, será atrelada ao exercício financeiro em que se deu o empenho, 

onerando a dotação orçamentária daquele exercício e não a que se der o 

pagamento. 
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E foi o papel dos restos a pagar no modelo constitucional pátrio que o 

relatório se fundou ao elaborar o voto, já que sem essa figura, uma dotação 

empenhada seria perdida, se não realizada ou paga até o final do exercício 

orçamentário, não havendo garantia que no próximo orçamento haveria espaço 

fiscal e condições políticas para a sua inclusão. E segue o Ministro Bruno Dantas: 

160. A desconsideração dos restos a pagar no cômputo dos mínimos 
constitucionais, por sua vez, poderia induzir comportamentos 
indesejáveis na gestão, tais como o pagamento antecipado ou indevido 
de despesas não-liquidadas efetivamente, criando um campo fértil para 
ineficiência ou desvios de toda ordem, inclusive corrupção. Cite-se a 
auditoria apreciada pelo Acórdão 2.306/2009-TCU-1ª Câmara, da 
relatoria do Ministro Walton Alencar, na qual o Tribunal fez uma análise 
abrangente dos restos a pagar de convênios celebrados pela Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). Os problemas identificados na referida 
decisão podem justificar, em parte, o volume de restos a pagar na área 
de saúde. 

Demonstra, outrossim, que no geral, a inscrição de restos a pagar não 

processados da saúde, no sexto bimestre de 2016, foi um dos menores em 

proporção ao valor empenhado. 

Daí que a análise da inscrição em restos a pagar na área da saúde se 

deu sob o aspecto geral, considerando o orçamento global da União, as 

especificidades dos processos de gestão das políticas públicas, com a devida 

cautela da realização de análises restritas aos valores nominais. Mas não 

desconsiderou a prática adotada pelo Estado, do escapismo – a utilização dos 

restos a pagar não processados para desvincular recursos da saúde, mesmo 

diante da disposição da LRF170 acerca do assunto. 

Mas para evitar tal situação, é que a LC 141/12, dispôs, em seu artigo 

24, § 1º e 2º, que as disponibilidades inerentes aos cancelamentos ou prescrições 

de restos a pagar decorrentes do cálculo do mínimo em saúde de exercícios 

anteriores, deverão ser aplicados em ações e serviços de saúde até o término do 

exercício seguinte, mediante dotação específica para essa finalidade. 

Em vista disso, concluiu pela configuração do pleno cumprimento das 

regras previstas no art. 8º, parágrafo único, da LC 101/2000 c/c art. 24, § 1º e 2º, 

da LC 141/2012, no que tange às operações de cancelamento de restos a pagar 

                                                             
170

 Art. 8º. [...] Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão 
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
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realizadas na execução orçamentário-financeira de 2015, com compensação 

obrigatória em 2016. 

Extrai-se, outrossim, dos pareceres prévios emitidos pelo TCU nas 

contas presidenciais expedidos a partir de 2012, que a obrigatoriedade da 

compensação somente se incide até o limite do valor mínimo aplicado na saúde, 

não havendo que se falar na exigência sobre o excedente do mínimo. Isto 

porquanto o art. 24, § 1º e 2º, da LC 141/2012 é claro quanto à regra, ou seja, 

assegura a compensação de cancelamento e/ou prescrição da parcela 

considerada para fins de cálculo do mínimo constitucional. Mas não significa 

autorizar, entende o Relator, que a União se utilizasse dos expressivos saldos 

excedentes de 2009, 2015 e 2016 para fins de compensação de futuros 

cancelamentos de restos a pagar de exercícios diversos. Não haveria que se 

defender a transferência de saldo de um exercício para outro. 

Em suma, mesmo antes da LC 141/12, uma vez inscrita a despesa 

relacionada às ações e serviços de saúde, em restos a pagar, e considerando que 

tais disponibilidades de caixa são vinculadas ao pagamento das respectivas 

despesas, entende-se que também, os restos a pagar constituem recursos 

legalmente vinculados ao objeto da vinculação, devendo tais recursos ser 

aplicados adicionalmente nas respectivas ações, mesmo que em exercícios não 

imediatamente posteriores. 

Consta ainda da defesa manifestada pelo SOF, ser o termo “recurso”, 

previsto no art. 8º, parágrafo único da LRF, referente apenas às “receitas”, 

alegação de logo refutada, tendo em vista o próprio texto do art. 77 do ADCT que 

usa o termo “recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de 

saúde”. 

E encerrando a análise referente aos restos a pagar, eis a 

interpretação dada pelo Ministro Relator: 

189. [...] i) para os restos a pagar não processados inscritos de 2000 a 
2010, cancelados até 31/12/2011, considerados para fins de mínimo 
constitucional de saúde, o fundamento para eventual compensação 
reside no art. 8º, parágrafo único, da LRF; 
ii) para os restos a pagar não processados inscritos em qualquer 
exercício e cancelados a partir de 2012, sob a vigência do art. 24, §§ 1º 
e 2º, da Lei Complementar 141/2012, se considerados para fins de 



89 

 

mínimo constitucional de saúde, devem ser compensados nos termos e 
prazo fixados no dispositivo em referência;  
190. No caso de restos a pagar processados computados para o mínimo 
constitucional, inscritos e eventualmente cancelados a qualquer tempo, 
ainda que não haja previsão expressa no art. 24 da Lei Complementar 
141/2012, deve haver a devida compensação, seja com amparo no art. 
8º, parágrafo único, da LRF, seja por analogia à regra prevista no § 1º 
daquele dispositivo. 

E arremata tecendo graves críticas à execução dos termos insculpidos 

na LC 104/12: 

213. Após 5 anos de vigência, as regras previstas no art. 13, §§ 2º e 4º 
da Lei Complementar 141/2012 não passam de letra em papel em 
branco, sem produzir qualquer efeito concreto para o planejamento da 
política nacional de saúde, para gestão, seu controle público e social. 
Concebida com o objetivo de conferir transparência e visibilidade à 
aplicação descentralizada dos recursos federais, aperfeiçoar a gestão e 
incrementar o controle público e social sobre os gastos com saúde, nada 
foi feito para assegurar à União o conhecimento pormenorizado dos 
custos de serviços prestados por entidades, contratadas por estados e 
municípios, que recebem recursos federais mediante sub-repasse. 

Por fim, o Relator propôs o conhecimento da Representação, e no 

mérito, pelo não provimento do pedido, por entender inexistirem irregularidades 

na aplicação do mínimo do exercício de 2016, bem como na compensação das 

disponibilidades de caixa decorrentes de cancelamento de restos a pagar não 

processados no exercício de 2015. 

No tocante à controvérsia relacionada à metodologia de cálculo do 

mínimo em ações e serviços públicos de saúde, reafirmou o entendimento no 

sentido da aplicabilidade da Emenda 86/15 no exercício de 2016. 

Analisando a aplicabilidade da EC 85/15 no exercício de 2016, ao 

sentir do Relator, houve, de fato, uma anomia jurídica, tendo em vista a 

revogação de seu art. 2º, nos 17 dias finais do mês de dezembro de 2016. Usou, 

para fundamentar seu ponto de vista, a jurisprudência lançada pela ADPF 151, 

oportunidade em que o STF, embora tenha declarado ilegítima a eficácia 

normativa do dispositivo apreciado, manteve a aplicação dos critérios 

estabelecidos pela lei questionada até que sobreviesse norma que fixasse novos 

critérios. 

Aduziu que, a fim de garantir a harmonia entre as novas disposições e 

os princípios constitucionais orçamentários, o legislador definiu que a Emenda 

86/15 teria sua eficácia fixada a partir do primeiro exercício subsequente à sua 
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promulgação (2016). Entretanto, considerou válidas as suas disposições desde a 

promulgação (17/3/2015). Isto com a finalidade de direcionar o planejamento do 

orçamento de 2016, o qual se iniciou em abril de 2015, com o encaminhamento 

da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Acrescentou que “Embora no plano da existência e da validade a 

Emenda 86/2015 tenha aplicação a partir de 18/3/2015, no plano da eficácia sua 

aplicação foi progressivamente escalonada.”, pois a norma determinou que, para 

o exercício de 2016, a União aplicaria 13,2% de sua RCL na saúde pública.  

Por consequência lógica, aduz que o art. 5º171  da LC 141/2012 foi 

revogado pela alteração determinada pela nova redação do art. 198, § 2º, I da CF 

dada pela EC 86/15172, quando os efeitos da delegação do antiga disposição173 

fora cumprida. 

Entende ainda que: 

94. [...] No plano da eficácia jurídica das Emendas 86/2015 e 95/2016, 

não há como extrair a intenção inequívoca do legislador no sentido de 

antecipar de 2020 para 2016 a aplicação do parâmetro orçamentário 

definido em 15% da RCL para calcular o montante mínimo de saúde a 

que a União estava obrigada a aplicar. 

E mais, defende ser fato incontestável a literalidade do Novo Regime 

Fiscal instituído pela EC 95/16, que restaura a metodologia de cálculo do 

montante mínimo federal para 2017 à 2036, excluindo o exercício de 2016. Na 

mesma banda, houve por bem determinar, excepcionalmente para o exercício de 

2017, o mesmo indicador orçamentário insculpido no art. 198, § 2º, I, da CF, ou 

seja, o que obriga a União a aplicar, no exercício corrente, 15% da RCL federal 

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

correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta 
Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal 
do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual. [...] § 
2

o
  Em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput não poderá ser reduzido, 

em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro.  
172

 Art. 198. § 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre: I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo 
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);  

173
 Art.198."§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais 
calculados sobre:" (AC) "I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei 
complementar prevista no § 3º;"  
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Segundo o Relator, ao legislador antecipar o parâmetro de 15% da 

RCL federal, de 2020 para 2017, teve o propósito expresso de incrementar 

substancialmente os gastos com ações e serviços públicos de saúde em 2017. 

Nesse sentido, a partir do exercício de 2018 seria o ponto de partida para a nova 

base de cálculo do mínimo de saúde para os exercícios sob a regência do Novo 

Regime Fiscal.  

Acerca dos gastos de 2016, considera a existência de uma anomia 

jurídica, ou seja, uma ausência total de regras de direito instituída pela revogação 

do art. 2º da EC 86/15 (dispõe dentre outros índices, o valor a ser aplicado pela 

União no exercício de 2016) pelo art. 3º da EC 95/16 (revoga, dentre outros 

índices, o valor a ser aplicado pela União no exercício de 2016). 

Isto porquanto a EC 95/16 fora promulgada em 15/12, criando um 

embaraço interpretativo, ao menos no período de 15/12 à 31/12/2016, o qual 

ficaria sem norma regente do valor mínimo a ser aplicado em 2016.  

Propôs um exercício hermenêutico fundado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Entendeu que até 15/12 (EC 95/16) o índice 

seria de 13,2% da RCL (EC 86/15), mas que após a sua revogação, tendo em 

vista que a EC 95/12 não trouxe norma aplicável aos dias posteriores à sua 

promulgação, restaria uma lacuna normativa, bem preocupante aos gestores 

públicos. 

Diante das argumentações do Ministro Relator, veio o Plenário abalizar 

todos os seus termos, proferindo, de conseguinte, o Acórdão 1048/2018, 

consoante abaixo se demonstra: 

9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os 
requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso I, do 
Regimento Interno TCU c/c art. 84 da Lei 8.443/1992, para considerá-la 
improcedente, em razão da inexistência de irregularidades na aplicação 
do mínimo do exercício de 2016, assim como na compensação das 
disponibilidades de caixa provenientes de cancelamento de restos a 
pagar não processados no exercício de 2015 (itens 87-157; 158-197; 
216-242 da instrução transcrita no relatório precedente); 

Com base no Acórdão em questão, o Instituto de Direito Sanitário 

Aplicado – IDISA, e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas – 

AMPCON, propuseram Reclamação Constitucional (Rcl 30.696) com pedido de 

medida cautelar junto ao STF, tendo em vista, segundo os autores, a 
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desobediência do TCU aos termos da decisão cautelar concedida pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski nos autos da ADI 5595, na qual foi suspensa a eficácia do 

art. 2º da EC 86/15, ocasião em que restou fixado, para o exercício de 2016, que 

a União aplicasse o piso de 15% da sua RCL em ações e serviços de saúde, nos 

termos da CF. 

Insurgiram-se contra a decisão do TCU em afastar a aplicação imediata 

da decisão cautelar proferida na ADI 5595, o que acarretaria sérios danos já 

demonstrados naquela peça e reconhecidos pela Corte Máxima quando da 

análise do periculum in mora. Elencam que, como consequência natural e 

imediata, seria pertinente que o TCU impusesse ao Ministério da Saúde o dever 

da compensação do déficit comprovado no ano anterior e incorporado à base de 

cálculo de 2017, ocasião em que passaria a vigorar o piso congelado até 2036 de 

acordo com a EC 95/16. 

Pleiteiam, ademais, a concessão de medida cautelar, invocando, além 

do fumus boni iuris, o periculum in mora, conforme abaixo se infere: 

O periculum in mora decorre do fato de que a execução orçamentária 
não espera. Além disso, a manutenção da não aplicação do montante 
mínimo de recursos em ASPS tem acentuado as dificuldades 
orçamentárias e financeiras para a garantia do direito à saúde, 
acarretando lesão ao direito fundamental e ao Sistema Único de Saúde 
que o assegura para toda a população, além de implicar, em razão da 
não efetivação da compensação dos valores não aplicados nos anos 
anteriores, o congelamento, nas bases fixadas pela EC 95/2016, em 
patamares inferiores ao efetivamente devido, com graves prejuízos ao 
custeio minimamente adequado da política de saúde do Brasil, como se 
vê, por exemplo nas notícias abaixo: [...].

174
. 

E por fim, defendem o periculum in mora diante do estágio do 

julgamento da cautelar concedida na ADI 5595 no âmbito do Plenário do STF. É 

que em 19 de outubro de 2017, após a concessão da liminar e sustentações 

orais, o julgamento foi suspenso e inserido na pauta do dia 25 de outubro de 

2017, mas sem ser, novamente julgado. Ressalta-se que, após a interposição da 

reclamação em questão, novamente a ADI foi pautada para o dia 23 de agosto de 

2018 e mais uma vez não foi à julgamento. 

Em 05 de outubro de 2018, a cautelar fora analisada e deferida quando 
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do pedido liminar, o que levou à suspensão do Acórdão 1.048/2018 do TCU, 

abaixo colacionado: 

No presente caso, entendo estarem presentes ambos os requisitos 
autorizadores. O fumus boni iuris decorre do fato de que, à primeira 
vista, o Tribunal de Contas da União teria afrontado a decisão cautelar 
por mim proferida, a qual garante a aplicação mínima do percentual de 
15% da receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde, 
desde o ano de 2016.  
Assim, de modo a resguardar a decisão proferida na ADI 5.595 MC/DF, 
e antes da análise mais verticalizada da matéria trazida aos autos, 
afigura-se necessário suspender o Acórdão 1.048/2018-TCU- Plenário 
para assegurar a aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida 
também para o ano de 2016, com a consequente compensação nos 
exercícios subsequentes dos valores por ventura não aportados no ano 
de 2016. Isso posto, defiro o pleito liminar para determinar a suspensão 
do Acórdão 1.048/2018-TCU-Plenário.

175
. 

Apesar do êxito, houve a interposição de agravo regimental, em 05 de 

dezembro de 2018 aos termos da liminar proferida, que, até o encerramento deste 

estudo ainda encontrava-se concluso ao Relator. Entretanto, todos os argumentos 

passíveis de preservar ou tentar restaurar o financiamento da saúde pública, em 

obediência ao princípio do retrocesso social podem ser extraídas das peças até 

aqui analisadas. 

Resta sobremaneira acrescentar um entendimento, que corrobora as 

alegações dos Requerentes. Trata-se do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

instância máxima de deliberação do SUS e vinculado ao Ministério da Saúde, que 

também já tratou dos temas relacionados ao índice de aplicação de recursos da 

União na saúde, e, outrossim, sobre os restos a pagar. É que se segue adiante. 

4.1.2.2 Resoluções exaradas pelo Conselho Nacional de Saúde 

Compete ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), dentre outras 

questões, a avaliação e emissão de parecer conclusivo a respeito do Relatório 

Anual de Gestão (RAG), bem como aprovar a programação orçamentária do 

Ministério da Saúde. 
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Nesse sentido, foi exarada as Resoluções 551/17 176 , 599/18 177  e 

611/18178 que, ao considerar os apontamentos citados nos Pareceres Conclusivos 

elaborados pela Comissão de Orçamento e Financiamento (COFIN) do CNS, 

reprovaram o RAG 2016 e 2017 respectivamente, e ainda a programação 

orçamentária do Ministério da Saúde. Senão vejamos. 

a. Resolução 551, de 06 de julho de 2017 

Interessante lembrar que o parecer conclusivo da execução 

orçamentária de 2016 foi condicionado pelas EC 86/15 e 95/16. Nesta quadra, 

concluiu: 

[...] Valor empenhado em 2016 para verificação da aplicação mínima 
constitucional em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) foi de R$ 
106,236 bilhões (14,96% da RCL) de 2016, ou seja, R$ 253 milhões 
abaixo do piso mínimo constitucional de 15% da RCL. 
[...] Também não houve em 2016 a compensação integral (como 
aplicação adicional ao “piso”) dos restos a pagar cancelados em 2015, 
nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, o que amplia o total da 
insuficiência, constitucional e legal, de aplicação para R$ 692 milhões. 
[...] Inexistência de dotação orçamentária específica para compensação 
integral dos restos a pagar cancelados a partir de 2012, além da não 
compensação de restos a pagar cancelados desde 2000 que fizeram 
parte do cômputo da aplicação em ASPS.

179
. 

Acerca da preocupação com os restos a pagar não contabilizados nos 

exercícios seguintes, explanam Francisco Rozsa Funcia e Élida Graziane Pinto: 

Desconsiderar esses restos a pagar cancelados anteriormente a 2014 é 
muito preocupante também à luz dos elevados valores inscritos em cada 
exercício, como pode ser observado na Tabela 2. A preocupação com a 
falta de compensação dos restos a pagar cancelados referentes a 
empenhos anteriores a 2013 reside no fato de que foi exatamente nesse 
período que a proporção dos valores inscritos como restos a pagar em 
relação aos valores empenhados anualmente superou a cifra de 10% e 
11%. Desta forma, esses cancelamentos, se não compensados como 
aplicação adicional em 2016 na sua totalidade, podem ter tornado sem 
efeito uma parte das prestações de contas outrora apresentadas ao 
Conselho Nacional de Saúde e ao Congresso Nacional, bem como ao 
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Tribunal de Contas da União, pois poderiam resultar em aplicações 
inferiores ao mínimo constitucional em exercícios anteriores.

180
. 

A preocupação do CNS acerca dos restos a pagar já fora objeto da 

resolução n. 505, de 15 de novembro de 2015, que, apesar de aprovar o 

RAG/2014 do Ministério da Saúde, o fez com ressalvas e recomendações nos 

termos dos Pareceres Técnicos apresentados. Foram constatados elevados 

valores de restos a pagar, inscritos, reinscritos anualmente, o que por si só, já 

acarreta prejuízos às ações e serviços de saúde. Dai que o CNS solicitou três 

providências a ser tomadas pelo Governo Federal: 

[...] Apresentar ao plenário do CNS, estudos a respeito da viabilidade de 
execução financeira no curto prazo 12 (doze) meses das despesas 
inscritas e reinscritas em Restos a Pagar, contendo, inclusive, resumo 
executivo da natureza destas despesas e a indicação das que são 
passíveis de cancelamento; 
[...] A presença de representantes do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão ao plenário do Conselho Nacional de Saúde para 
debater o seu entendimento restritivo a respeito da compensação de 
restos a pagar cancelados, em desacordo com os §§1o e 2o do art. 24 
da Lei Complementar no 141/2012; 
[...] disponibilize recursos orçamentários suficientes para que as 
despesas compromissadas com ações e serviços públicos de saúde 
sejam empenhadas em observância ao regime de competência, de 
modo que não se repita mais o procedimento observado em 2014, em 
que parte das despesas deste exercício oneraram o orçamento de 
2015.

181
. 

Estabelece, por fim, o parâmetro de 5% do valor empenhado em ações 

e serviços públicos de saúde em cada exercício como limite máximo para a 

inscrição e reinscrição anual de restos a pagar, com início a partir de 2016. 

 

 

b. Resolução 599, de 11 de outubro de 2018 

O diferencial entre as causas da reprovação do RGA 2017 em relação 

ao de 2016, se deu no cumprimento da aplicação do mínimo constitucional, já que 

em 2017, houve a aplicação de 15,67% da RCL em ações de saúde, ou seja, R$ 

4,9 bilhões acima do piso de R$ 109,1 bilhões correspondente aos 15% 
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determinados pela EC 95/16. Entretanto, todos os demais fatores que ensejaram 

a reprovação do RGA 2016, permaneceram. Abaixo alguns dos fatores 

constantes da reprovação: 

1) Crescimento explosivo dos restos a pagar inscritos de R$ 7,787 
bilhões em 2016 para R$ 14,125 bilhões em 2017 (crescimento acima de 
80%), apesar da disponibilidade financeira de R$ 4,0 bilhões para 
pagamentos informada pelo Ministério da Saúde 
 
2) Crescimento explosivo das despesas com transferências federais 
fundo a fundo (ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos 
Estaduais e Municipais de Saúde) inscritas em restos a pagar de R$ 
2,815 bilhões em 2016 para R$ 7,480 bilhões em 2017 (165,8%). 
 
3) Crescimento explosivo dos restos a pagar inscritos e reinscritos (total): 
de R$ 14,454 bilhões em 2016 para R$ 21,879 bilhões em 2017 
(equivalente a 51,4%). 
 
4) Execução orçamentária e financeira classificada como intolerável e 
inaceitável para os seguintes itens de despesa desde o primeiro 
quadrimestre de 2016 (muitas com impacto direto para Estados e 
Municípios): [...]

182
 

Sobre o parecer, os restos a pagar continuam sendo um grande 

entrave ao financiamento da saúde pública. Nesse sentido entende Francisco 

Rozsa Funcia: 

Porém, apesar do cumprimento da aplicação mínima constitucional de 
15% da RCL em 2017, esse cumprimento representou uma espécie de 
“maquiagem” que encobriu um fato grave ocorrido, a saber, o grande 
aumento verificado nos empenhos a pagar do exercício de 2017 e do 
total de restos a pagar (que inclui também os empenhos de exercícios 
anteriores a 2017 e não pagos até 31/12/2017). 
 
Essa “maquiagem” decorre do fato de que a verificação do cumprimento 
da aplicação mínima federal é feita pela despesa empenhada (e não 
pela despesa liquidada e paga), ou seja, a comprovação da aplicação 
mínima ocorre por meio da despesa que foi compromissada para um 
credor e finalidade específica, mas que ainda não foi efetivada em 
termos de ações e serviços de saúde para a população. No caso da 
análise do RAG 2017/MS, foi constatado um grande crescimento 
(recorde em relação aos últimos anos) dessas despesas empenhadas 
(ou compromissadas) para serem liquidadas e pagas (ou efetivadas) a 
partir de 2018.

183
. 

Arremata trazendo estudo sobre o crescimento dos restos a pagar, 

afirmando uma regra ínsita à boa gestão – não basta empenhar, tem que investir: 
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a) os empenhos a pagar referentes ao exercício de 2017 cresceram 81% 
comparado a 2016 – ou seja, despesas foram compromissadas em 
2017, mas não foram liquidadas e pagas no ano passado (portanto, não 
se transformaram em ações e serviços públicos de saúde para a 
população) – e, no mesmo período, a cifra foi recorde também para as 
despesas referentes às transferências para os Fundos Estaduais e 
Municipais de Saúde (165%), o que representou sérios prejuízos para o 
financiamento das ações de saúde realizadas pelas secretarias 
estaduais e municipais de saúde em 2017. 
 

b) se forem incluídos ao valor do item “a” os restos a pagar anteriores a 
2017, o resultado dessa soma foi quase R$ 22 bilhões e correspondeu a 
um crescimento maior que 50% em comparação a 2016. Essa situação 
interrompeu uma tendência declinante observada nos últimos, que 
convergia para o índice de 5% do valor de empenhos a pagar em 
relação aos valores empenhados em cada exercício, conforme 
recomendação do CNS e revela que muitas despesas empenhadas num 
exercício para execução no seguinte sofreram retardamento de 
realização em 2017, portanto, em prejuízo para o atendimento às 
necessidades de saúde da população no ano passado.

184
. 

Pela primeira vez na história, o Conselho Nacional de Saúde reprovou 

um RAG, o de 2016, retratando a seriedade da crise de subfinanciamento, que se 

encontra instalada no Estado brasileiro. E novamente outro fora reprovado, o do 

exercício de 2017, que chancelou todos os problemas dos anteriores, somados 

aos do próprio ano. Corolário de tal situação não poderia ser outra, que não, a 

edição da resolução 611/18, referente à analise do programa orçamentário para 

2019, do Ministério da Saúde. 

c. Resolução 611, de 13 de dezembro de 2018. 

Quando da edição da EC 95/16, o temor, somado à certeza do prejuízo 

que a emenda traria à saúde pública brasileira, foi se consolidando à medida que 

ela se manteve intocável, sem que as ADI’s que a combatem fossem apreciadas. 

Isto porquanto a manutenção do teto de despesas determinado para começar a 

vigorar para 2017 consagrou a desobediência constitucional ao princípio da 

vedação ao retrocesso. 

Entretanto, várias outras intercorrências foram detectadas pelo CNS, 

quando da aprovação do programa orçamentário do Ministério da Saúde para o 

exercício de 2019, o que ensejou a reprovação do mesmo, materializado pela 

Resolução 611/18. 
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Dentre os fatores que ensejaram a reprovação, pode-se considerar as 

seguintes: reincidência de vícios já constantes da reprovação dos RAG 2016 e 

2017 no tocante às metas físicas realizadas inferiores à previsão e dos baixos 

níveis de liquidação de despesas; ausência de evidências de compensação da 

metas previstas e não cumpridas em anos anteriores;  necessidade de 

compensação dos restos a pagar cancelados até 31/12/18 e dos anos anteriores. 

Alguns deles foram comentados por Francisco Rosza Funcia: 

Dessa análise “ex-post”, foi possível verificar que a maioria dessas 
programações apresentou redução de valores em termos reais (e, em 
alguns casos, até mesmo variação nominal negativa), quando 
comparadas as programações de 2019 com as de 2018 nos respectivos 
projetos de leis orçamentárias encaminhados para análise e aprovação 
do Congresso Nacional: em termos consolidados, a queda de recursos 
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde (ASPS) foi 
de R$ 1,134 bilhão a preços correntes (variação nominal negativa de 
0,95%) – passou de R$ 119,021 bilhões em 2018 para R$ 117,887 
bilhões em 2019 (a preços correntes).

185
. 

Consta ainda da resolução, fator de reprovação relacionada à cautelar 

proferida na ADI 5595, o que se pede vênia para colacionar, conforme: 

[...] considerando que não houve a identificação de quais programações 

e valores do MS no PLOA 2019 da União expressam a compensação da 

aplicação insuficiente (abaixo do piso) em 2016 (inclusive dos royalties 

do Pré-Sal como aplicação adicional ao piso), conforme decisão do 

Ministro Ricardo Lewandwoski, do Supremo Tribunal Federal, proferida 

em 31 de agosto de 2017 nos autos da ADI 5.595-MC/DF, recentemente 

ratificada em Medida Cautelar na Reclamação 30.696 Distrito Federal, 

que, inclusive, suspendeu o Acórdão 1.048/2018-TCU-Plenário, que 

reconheceu a regularidade das contas de 2016 do Ministério da Saúde, 

cuja decisão do STF possibilita ao Ministério da Saúde compensar a 

diferença da aplicação mínima de 15%(conforme havia se manifestado o 

CNS no parecer conclusivo que reprovou o Relatório Anual de Gestão 

2016 e o Relatório Anual de Gestão de 2017, do Ministério da Saúde).
186

. 

A Resolução 611/18 CNS retrata o cenário de crise que passa a saúde 

pública brasileira. A queda do financiamento para 2019 e a ausência de 

compensações de restos a pagar cancelados, aliadas às determinações da 

cautelar proferida na ADI 5595 e RCL 30.696, demonstram que as restrições 

estabelecidas pela EC 95/16, penalizaram duplamente a população, pois 
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estabelecem um piso por uma regra restritiva de recursos, além de fixar um teto 

geral de despesas primárias para a União.187  

O que se extrai das análises supra é que, tanto o CNS quanto os 

Ministérios Públicos de Contas, seja da União ou do Estado de São Paulo, e 

ainda parte considerável da doutrina pátria, defendem a aplicabilidade dos 15% 

da RCL da União já em 2016, sendo tal tese aceita pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski quando da emissão de cautelar na ADI 5595; bem como refutam a 

não compensação dos restos a pagar inscritos em 2018 e anos anteriores.  

Entretanto, não foi a conclusão do TCU no AC 1048/18 que 

desconsiderou os termos da cautelar proferida e fixou a aplicabilidade de 13,2% 

da RCL da União para 2016, além da regularidade dos restos a pagar em relação 

à Saúde, o que já fora objeto de Reclamação frente ao STF. 

Ultrapassado os estudos relacionados ao piso de custeio da saúde –  

impasse normativo que mais afeta o financiamento da área; tem-se que outras 

celeumas foram detectadas pelo TCU, capazes de acarretar entraves à execução 

das ações e serviços, sendo muitas das vezes consequências da necessidade de 

remodulação da cooperação federativa sanitária no Estado brasileiro. Exame que 

se transcorre a partir de então.  

4.1.3 Deficiências na definição das responsabilidades e sanções dos 

entes federados em relação às políticas de saúde  

O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, regulador da Lei Orgânica 

da Saúde, dispôs sobre o planejamento, assistência, articulação interfederativa, 

criando, outrossim, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), 

definido, nos termos de seu artigo 2º, II, como um acordo de colaboração firmado 

entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações  e 

serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de 

responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de 

desempenho, recursos financeiros disponíveis, forma de controle e fiscalização e 

demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços 
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de saúde. 

Sobre o tema doutrinaram, Lenir Santos e Gastão Wagner de Sousa 

Campos: 

O contrato é um elemento aglutinador das responsabilidades que traz 
segurança jurídica aos contratados e pode ser um grande contributo 
para a desjudicialização da saúde por centrar-se fortemente no conceito 
de responsabilidade solidária no sentido sistêmico e não em 
responsabilidades iguais entre entes desiguais, que afugentam a 
verdadeira solidariedade sistêmica para dar ensejo a uma 
individualização de compromissos incompatíveis entre as reais 
condições do ente federativo e da essência sistêmica da saúde.

188
. 

Dentre os aspectos relevantes do COAP, destacavam-se: definição 

clara das responsabilidades sanitárias dos entes federativos na divisão de suas 

competências constitucionais e legais; segurança jurídica quanto às definições 

dessas responsabilidades; melhoria dos argumentos jurídicos na defesa dos 

municípios quanto às suas responsabilidades na judicialização da saúde; melhor 

clareza no papel do Estado em relação aos municípios e os da União em relação 

ao Estado e municípios e; possibilidade de se garantir a integralidade da 

assistência à saúde ao cidadão de municípios de pequeno porte. 

Sobre o financiamento dos recursos inerentes ao COAP é de se 

lembrar que caberia às esferas federal, estadual ou municipal a obrigação de 

custeio ou investimento. E para garantir um melhor atendimento às necessidades 

da população das regiões de saúde, seria necessário que tais unidades 

entabulassem entre si, negociações interfederativas. 

Afirmou Lenir Santos, de resto se mostrando otimista quanto à 

possiblidade de sucesso dos instrumentos: 

Por isso o contrato poderá deve (SIC) ser visto como um vigoroso 
espaço de negociação da organização e funcionamento do SUS, 
respeitando as diferenças federativas e visando ao equilíbrio regional.  
 
O contrato é uma inovação impar no SUS e precisa realizar seu caminho 
de negociação, não podendo de forma alguma se transformar em 
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documento estático, descolado da realidade federativa brasileira, com 
engessamento burocrático. 
 

Estamos certos de que em 2014 o contrato poderá alcançar a 
maturidade que já está ganhando perante os entes federativos, com o 
Ministério da Saúde liderando essa negociação federativa tão relevante 
para o SUS.

 189
. 

Entretanto, com o passar dos anos, se constatou uma baixíssima 

adesão dos municípios e estados. Com vistas nisto e em outras questões 

pontuais, o Tribunal de Contas da União - TC 027.767/2014-0 procedeu auditoria 

operacional com o fito de avaliar aspectos de governança da pactuação 

intergovernamental no Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre eles, constou a 

efetividade do "Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP)", 

relacionada à coordenação das políticas de saúde inerentes às três esferas de 

governo e com a previsão de aportes financeiros, apoio técnico e atividades de 

avaliação de monitoramento.  

Como resultado, foram identificadas várias falhas, como por exemplo 

as deficiências na definição das responsabilidades dos entes federados em 

relação às políticas de saúde e das sanções contratuais aplicáveis à União e aos 

estados nos termos do COAP, dentre outros.  

O acórdão resultante da auditoria em questão – AC 2.888/15-TCU-

Plenário – abriu um capítulo próprio a fim de analisar o quadro nacional de 

assinaturas, constatando que, até setembro de 2014, apenas 24 regiões de saúde 

(menos de 6% do âmbito nacional) divididas em dois estados – Mato Grosso do 

Sul e Ceará haviam formalizado o contrato, inobstante a União ter estipulado a 

meta de assinatura de ao menos 80% das regiões até fevereiro de 2015. 

Mas o diagnóstico do TCU extrapolou a ausência de formalização 

retrocitada. Foi bem mais além quando concluiu a falta de clareza da legislação 

brasileira acerca da delimitação das competências, sanções por inadimplemento, 

e limites de atuação da União e Estados, especialmente quanto ao apoio técnico. 

E mais, relatou que o investimento estadual não superava os 30%, ao passo que 

restava aos municípios arcar com mais de 60% dos recursos destinados à região 
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de saúde somado ao fato da ausência de justificativas quanto aos valores e 

necessidades de cada região de saúde em receber um aporte financeiro maior ou 

menor. 

Destacou o Tribunal de Contas da União: 

127. Seguindo o modelo aprovado na CIT, a Cláusula Décima-Quinta 
dos contratos prevê, como sanção administrativa, a suspensão de 
repasses e realocação de recursos, em caso de descumprimento das 
cláusulas e condições do contrato, proporcionalmente à infração 
verificada. Porém, na prática, essa sanção só tem impacto nos 
municípios, que dependem das transferências financeiras. Desse modo, 
eventual inadimplência contratual do estado ou da União não lhes 
geraria qualquer sanção. 
 
128. A inexistência de cláusulas sancionadoras efetivas pelo 
inadimplemento fragiliza o caráter contratual do COAP, tornando-se uma 
declaração de intenções por parte da União e dos estados, além da 
assimetria de condições entre esses e os municípios. 

Retratou em itens 106/108, por fim, o histórico dos investimentos 

estaduais na Atenção Básica de 2002 à 2013 (4,9% do total dos gastos estaduais 

em saúde), e no ano de 2013 (3,5%), considerando que, no âmbito da União, as 

transferências do SUS nas despesas totais dos municípios foram inferiores a 50% 

em 2013 em 4.062 municípios, contra 70% dos aportes de um terço das unidades 

periféricas – conclusão: a soma do apoio financeiro federal e estadual foi inferior a 

30%.  

Disso se infere que o financiamento da saúde, na prática, tem 

sobrecarregado os orçamentos municipais. 

De todo o exposto, para que o caráter contratual do COAP não fosse 

fragilizado, haveria a necessidade de delimitação das cláusulas sancionadoras 

advindas do inadimplemento das partes. Além disso, mister que o COAP fosse 

posto efetivamente em prática, a julgar que à oportunidade do Acordão do TCU, 

menos de 6% das regiões de saúde haviam aderido a tal instrumento. 

E segue o relatório considerando que a legislação inerente ao SUS 

padece de precisão em relação às atribuições de cada ente. Essa discussão 

acabou por ser transferida aos colegiados, fragilizando a governança e 
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ameaçando a segurança jurídica dos contratantes, possivelmente um dos motivos 

que levou o COAP ao fracasso. 

Diante da falta de informações sobre a situação de tais contratos é que 

consulta ao Ministério da Saúde foi realizada em 2018 sobre a adesão de 

municípios e estados ao COAP, bem como quantos existiriam, até então. 

Em resposta, veio o Ministério da Saúde esclarecer que: 

Em resposta à demanda, informamos que, a partir da edição do Decreto 
7.508/2011 apenas os estados do Ceará e Mato Grosso do Sul, 
formalizaram o COAP, em 22 (vinte e duas) regiões de saúde, e 04 
(quatro) regiões de saúde respectivamente. 
 
Contudo, atualmente não temos nenhum COAP vigente no SUS. Ao 
final do ano de 2016, as Comissões Intergestores Bipartite (CIB) do 
Ceará e do Mato Grosso do Sul, se posicionaram pela não prorrogação 
dos COAP nas suas regiões de Saúde. E em ato contínuo, a Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), no final de dezembro, decidiu pela não 
prorrogação da vigência dos COAP dos dois estados.

190
. [grifo nosso]. 

Paloma Pereira Almeida de Castro Santos já indicava a necessidade 

de discussões acerca da gestão do SUS, quais sejam: 

4 - debates sobre o subfinanciamento da política de saúde pública no 
Brasil, expresso no artigo 15 do Decreto 7.508/11 […] que indica a 
compatibilização das necessidades da política de saúde à 
disponibilidade de recursos financeiros e que não encontrou eco na 
proposição legislativa à assunção do COAP por instrumento de lei, visto 
que tal instrumento revela estratégia de gestão para o SUS, já 
representada no Decreto 7.508/11 […].

191
  

Mas fato é que, atualmente a COAP não mais vigora no país, a julgar 

pela impossibilidade de responsabilizar a União por não investir recursos em tais 

instrumentos, levando, de conseguinte, à pouca adesão e falência dos contratos. 
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Resta aclarar que o mesmo acórdão do TCU analisou outra falha capaz 

de influenciar o financiamento da saúde, qual seja, a falta de regulamentação da 

pactuação da CIT, tratado em seguida. 

4.1.4 Falta de regulamentação da pactuação na Comissão 

Intergestores Tripartite 

Não há que se falar em execução das ações e programas de saúde sem 

considerar as instituições jurídicas que auxiliam, mesmo que de forma não 

gerencial, a proteção à saúde. Conjuntura propícia à criação de entes com 

responsabilidades e atribuições próprias, capazes de dar concretude aos 

objetivos traçados pelo Direito Sanitário. 

Dentre eles, os quais alguns terão seus atos, competências e impasses 

aqui analisados, se cita a Comissão Bipartite e Tripartite, bem como o Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS). Isso 

sem mencionar as Conferências que, sob o olhar de Fernando Mussa Abujamra 

Aith:  

Reúnem profissionais de todas as áreas para a discussão de indicadores 
de saúde, de questões administrativas e organizacionais do SUS, de 
questões de financiamento e gastos em saúde, enfim, as Conferências 
representam o momento maior do exercício da Democracia Sanitária no 
Brasil, devendo as autoridades públicas de saúde observar as 
deliberações das Conferências o mais fielmente possível. Embora as 
deliberações tomadas nas Conferências de Saúde não tenham força 
normativa nem vinculem o gestor, elas corporificam a vontade da 
sociedade e possuem a força que somente a legitimidade social pode 
oferecer.

192
. 

Dessarte, além da forma de pactuação do COAP, outro mecanismo foi 

adotado pelo Decreto 7.508/11, em atenção às determinações da Lei 8.080/90, à 

recomendação n.2 do CNS e ainda à necessidade de interação dos gestores 

governamentais do SUS. Neste ambiente criou-se a Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), instituída pela Portaria 1.180/91 – de âmbito nacional, bem como 

da NOB 01/03 – e que se traduz em um espaço técnico-deliberativo de 

aprofundamento das políticas de saúde no âmbito de um fórum negocial 
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constituído por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems). Acerca do assunto retrata Lenir Santos: 

Outro aspecto que merece ser destacado é a estruturação administrativa 
das instâncias tripartites, bipartites e regionais de deliberação da 
operacionalidade descentralizada das políticas de saúde, com a criação 
e consolidação das Comissões Intergestores Tripartite, Bipartite e 
Regional - Lei n. 12.466, de 2011, sem o que o SUS não poderia definir, 
de modo transparente, descentralizado e democrático, as bases e a 
execução de seus planos de saúde. Tal espaço de decisão consensual é 
essencial para a governança interfederativa do SUS que requerer 
compartilhamentos em âmbito nacional, estadual e regional. O mesmo 
se diga da consolidação do Conass - Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde - e do Conasems - Conselho Nacional das Secretarias 
Municipais de Saúde - como legítimos representantes dos secretários de 
saúde estaduais e municipais pela lei mencionada.

193
. 

Consoante afirma Thiago Marques Leão194, a criação da CIT (tripartite) 

e da CIB (bipartite) são anseios entabulados no âmbito de gestores estaduais e 

municipais, que buscavam maior autonomia e gerência do sistema, oportunidade 

em que articularam o pleito junto ao CNS, o qual acabou por formular a proposta 

de criação de comissão especial a fim de discutir e elaborar a implementação e 

operacionalização do SUS na construção das três instâncias gestoras 

governamentais, desencadeando a edição, por parte do Ministério da Saúde, da 

NOB 01/93 já citada. 

Determina o Decreto 7.508/11, que: 

Art. 14-A. [...] Parágrafo Único. Cabe às comissões decidir sobre 
aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, definir diretrizes nacionais, regionais e 
intermunicipais relativas à organização das redes de saúde, bem como 
fixar diretrizes sobre regiões de saúde, distrito sanitário, integração de 
territórios e referência e contrarreferência. 

E como força complementar, cada região de saúde deve instituir sua 

CIR (Comissão Intergestores Regional), vinculada à Secretaria Estadual de 

Saúde para fins administrativos e operacionais, lembrando que a CIT é formada 
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em âmbito nacional e vinculada ao Ministério da Saúde – aqui o gestor de cada 

estado se reúne com os gestores municipais. 

Sobre a CIT, se pode aplicar o que Sueli Gandolfi Dallari e Thiago 

Marques Leão lecionam sobre a CIB (bipartite), a saber: 

Caracterizado como fórum de negociação e operacionalização das 
políticas de saúde, com potencial para abrir e aprofundar canais de 
participação e controle social, é um espaço de gênese democrática de 
direitos, e suas normas devem ser, portanto, respeitadas por integrarem 
o ordenamento jurídico e cumprirem sua função de instrumentalização 
normativa do SUS.

195
. 

Ocorre que, uma das atribuições da CIT refere-se à pactuação da 

metodologia do rateio dos recursos da União a ser repassados aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios e que se dá segundo as necessidades de saúde da 

população, dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial, 

capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde delineados no art. 17 da 

LC 141/12, bem como outros critérios insculpidos no art. 35 da Lei 8.080/90.  

A LC 141/12, que regulamentou a EC 29/00, trouxe a oportunidade de 

elaboração de um paradigma de distribuição de verbas com ênfase na equidade, 

e de conseguinte, nas desigualdades entre as regiões brasileiras. De fato, incluiu 

como critério a dimensão socioeconômica não constante da Lei 8.080/92, de 

importância salutar quando da definição de necessidades públicas.196 

Entrementes, há de lembrar-se que, somando as duas leis, se chega a 

quatorze critérios a ser considerados na metodologia, fazendo com que a 

quantidade excessiva acaba por instaurar uma ambiguidade desnecessária.197  

Sobre o tema já concluiu Sérgio Francisco Piola: 

o conjunto de quatorze critérios que agora devem ser considerados em 
uma metodologia de repasse continuam de aplicação complexa – isso 
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sem levar em consideração os aspectos políticos e operacionais 
envolvidos.

198
. 

E arremata: 

A regulação das transferências da União para estados, Distrito Federal e 
municípios é tema extremamente relevante, no mínimo, pelos seguintes 
motivos: i) o caráter descentralizado que deve ter a gestão das ações e 
dos serviços públicos de saúde (Brasil, 1988, art. 198, I); ii) a importante 
participação (cerca de 45%) dos recursos federais no financiamento 
compartilhado do SUS; e iii) o caráter redistributivo que deve ter a 
alocação regional desses recursos, conforme previsto no inciso II, § 3o , 
do art. 198 da CF/1988.

199
. 

Inobstante a exigência legal, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

não procedeu a elaboração da proposta de metodologia a ser enviada ao 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). E foi nesse âmbito  que se editou a Portaria 

204, de 29 de janeiro de 2007-MS, tendo por objeto a efetivação dos repasses a 

ser divididos em seis grandes blocos de financiamento (atenção básica, vigilância 

em saúde, média e alta complexidade, medicamentos, gestão e investimento), 

mas sem que todos esses levassem em consideração critérios de alocação 

equitativos. 

Tudo isso ocasionou a edição do Acórdão 2.888/2015-TCU, já 

mencionado alhures, determinando ao Ministério da Saúde que promovesse a 

discussão no âmbito da CIT, da regulamentação dos critérios legais para o rateio 

dos recursos federais vinculados à saúde. Entrementes, a CIT se quedou inerte, 

dando ensejo a outro Acórdão – TCU 316/2017, requisitando do CNS informações 

sobre o andamento das medidas até então adotadas. 

Insta mencionar que, em 26 de janeiro de 2017, além da CIT não 

elaborar a metodologia exigida em lei, discutiu proposta de extinção dos blocos 

específicos e a simplificação do regime de repasses federais aos entes 

periféricos, reduzindo, a partir de então a duas categorias orçamentárias: 

despesas correntes e despesas de capital, com o fundamento de flexibilizar a 

alocação orçamentária e financeira do SUS em atendimento de reinvindicação 

dos gestores municipais e estaduais. 
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Em defesa do ato, o Ministério da Saúde assim declarou: 

O novo modelo vai permitir mais eficiência no controle e o 
monitoramento do cumprimento da execução dos recursos destinados 
às ações em saúde em todo o Brasil. Mais de 1.200 artigos 
regulamentavam a transferência de recursos. Com esse modelo, em 
2016, mais de R$ 5,7 bilhões acabaram parados nas contas correntes 
de municípios, estados e o Distrito Federal. Para 2017, a previsão é 
que cerca R$ 7 bilhões fiquem na mesma situação.

200
. 

O modelo fora, de pronto, objeto da Recomendação 06, de 10 de 

março de 2017 do CNS, no sentido de substituir a medida do CIT pelas seguintes 

iniciativas faz-se: 

 Reduzir a burocracia e custos administrativos do sistema; 

 Enfrentar o problema da subdivisão dos blocos de financiamento; 

 Estudar os efeitos positivos e negativos da nova portaria, mediante debates, 

plenárias públicas e processo de reflexão, particularmente quanto aos critérios de 

rateio envolvendo os diferentes segmentos; em obediência a 15ª Conferência 

Nacional de Saúde (2015) e do Plano Nacional de Saúde (2016); 

 Após a realização das medidas elencadas, a submissão dos critérios para 

análise e deliberação do CNS nos termos da LC 141/12. 

Como fundamento da recomendação, o CNS invocou os Acórdãos do 

TCU retrocitados no tocante à omissão de eleição de critérios legais do rateio. 

Ocorre que a submissão dos critérios ao CNS permaneceu inexistente, 

ocasião que gerou nova Recomendação – a CNS n. 29, de 07 de julho de 2017, 

que no uso de suas atribuições de definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e 

aplicação dos recursos financeiros do SUS, em âmbito nacional, reiterou a 

necessidade de obediência à LC 141/12 com a conclusão da metodologia do 

repasse no menor prazo possível e envio ao órgão requisitante.  

A preocupação vai além da matéria e se estende à forma como as 

mudanças se deram. Tensão verificada por Ronald Ferreira dos Santos, então 
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presidente do CNS, que além de alegar a desobediência às diretrizes da LC 

141/12, afirmou que: 

A forma do repasse financeiro representa um dos critérios de rateio, mas 
não é o único e, como tal, depende da análise e deliberação prévia do 
CNS, o que não ocorreu. Muito pelo contrário, nem as recomendações 
do CNS para um processo de transição com debate ampliado sobre o 
tema foi observada pelo Ministério. Em tempos de queda de receita por 
conta da recessão e de queda de aplicação federal no SUS por causa da 
EC 95 nos próximos 20 anos [sic.], essa flexibilização atende aos 
interesses pragmáticos dos gestores. O governo federal diminuirá sua 
responsabilidade no SUS e alegará o atendimento de demanda dos 
gestores estaduais e municipais.

201
. 

Além do vício de forma, o novo modelo de rateio, da mesma forma, tem 

recebido ferrenha crítica da doutrina, que considera a mudança como um 

retrocesso ao financiamento do SUS, tendo em vista a possibilidade do desvio de 

recurso de áreas de menor visibilidade, o que será tratado quando do exame dos 

impasses gerenciais.  

4.2 IMPASSES GERENCIAIS NO FEDERALISMO COOPERATIVO 

SANITÁRIO 

O Direito Sanitário possui um amplo e complexo conjunto normativo 

delineado pela Constituição Federal, que estabelece condições normativas 

necessárias ao acesso universal e igualitário aos programas de saúde, e de 

conseguinte, na promoção, proteção e recuperação da saúde no Brasil. 

Constata-se um desenvolvimento legislativo, mormente entre os anos 

de 1988 e 2005, com a edição das Leis 8.080/90, 8142/90, 9782/99, 9.961/00 e 

11.105/05, Códigos Sanitários Estaduais e Municipais, Leis de criação das 

Agências Nacionais de Vigilância Sanitária (Lei 9.782) e de Saúde Suplementar 

(Lei 9.656), dentre outras, que somadas aos Decretos, Portarias, Resoluções e 

demais normas infralegais, possibilitam uma melhor compreensão da abrangência 

e necessidades desse novo ramo jurídico brasileiro.  

Mas talvez por ser tão recente, careça de sistematização e de edição 

de obras jurídicas capazes de orientar os gestores e aplicadores do Direito em 
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questões hermenêuticas e práticas que norteiam a proteção à saúde. É que as 

autoridades estatais ou mesmo os componentes da sociedade civil que integram 

os colegiados, nem sempre são da área do direito, mas sim, da saúde, motivo 

pelo qual o diálogo entre eles deveria ser o mais claro possível.  

Entretanto, não é o que ocorre, situação esta ensejadora de vários 

impasses gerenciais ao federalismo cooperativo sanitário, já que a interpretação 

sistêmica e lógica é a necessidade que se impõe. 

Somente assim o Direito Sanitário poderá construir de forma sólida a 

sua identidade e reafirmar o seu importante vetor na afirmação histórica dos 

Direitos Humanos. 

A importância de um olhar multidisciplinar no manuseio do Direito 

Sanitário é inquestionável, tendo em vista a garantia que protege: 

Embora a abordagem do Direito Sanitário seja sobretudo jurídica, deve-

se salientar a importância de um olhar multidisciplinar para este campo 

do Direito. O estudo do Direito Sanitário deve ser capaz de compreender 

não só os aspectos jurídicos que o envolvem, mas também os diversos 

fatores determinantes da saúde da população, notadamente a 

concepção que se tem do que é saúde e de qual seria, então, o papel do 

Direito para a proteção da saúde.  

Sendo o campo do Direito responsável pela regulação das ações e 

serviços de interesse à saúde, o Direito Sanitário deve preocupar-se com 

o conceito de saúde e demais conceitos afins (saúde pública, doença, 

medicina etc.). Sendo um tema de interesse para o Direito, a saúde 

recebeu da ciência jurídica uma atenção especial, sobretudo a partir do 

momento em que foi reconhecida como um direito humano fundamental 

pela Constituição Federal de 1988.
202

. 

A realidade social que circunda a saúde pública deve dialogar com os 

aplicadores do direito, a fim de construir um sistema coletivo sólido e eficiente. 

Entretanto, há de se levar em consideração as múltiplas e complexas dimensões 

dessa interdisciplinaridade, já que envolve áreas de conhecimento como 

medicina, políticas públicas, ciência, sociologia, biologia, farmácia e necessidades 

coletivas, dentre outras.   
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O diálogo entre os profissionais de cada área é salutar à edição de 

normas executáveis, tendo em vista que, na maioria das vezes, os executores 

não são da área do direito e integram colegiados com o mister de decidir 

relevantes questões coletivas, fazendo da Saúde Pública o exercício de um 

poder. Para tanto, devem interpretar o direito e a saúde de modo aprofundado, no 

intuito de trazê-los ao ambiente das políticas públicas, quanto a sua proteção, 

promoção e recuperação e ainda para a regulação das ações e serviços de 

saúde. 

O entrave de comunicação entre os técnicos da saúde e do direito 

agrava ainda mais a crise do financiamento público instalada em decorrência dos 

entraves legislativos. A gestão dos poucos recursos que ainda restam, fica 

comprometida diante da ineficiência travada frente à falta de habilidade dos 

profissionais, que, diante de um mar legislativo muitas vezes, confuso e 

complexo, se perdem na condução dos programas e ações de saúde. 

Sobre algumas estruturas que não se consolidaram e atividades que 

não foram realizadas a contento, doutrina Lenir Santos: 

b) A regionalização territorial, com suas redes assistenciais, resolutiva 
em pelo menos 90% dos atendimentos: mesmo existindo 438 regiões e 
elas estando definidas no Decreto n. 7.508, de 2011, sua organização 
não alcançou resolutividade, tampouco tem-se observado haver 
planejamento regional efetivo e o devido contrato organizativo de ação 
pública da saúde necessário para a segurança jurídica das 
responsabilidades pactuadas entre os três entes federativos na região de 
saúde, nos termos do decreto mencionado; [...] 
 

d) A gestão pública burocrática, a interferir no próprio planejamento da 
saúde que não consegue cumprir suas metas, tanto pela falta de 
recursos quanto pela sua gestão insuficiente para atender as 
necessidades impostas por um sistema que deve atender a toda 
população brasileira e que exige novos elementos de gestão, como a 
informatização dos dados de saúde, do prontuário assistencial, do 
controle das filas e muitos outros aspectos relevantes que atingem 
diretamente o usuário bem como a racionalidade do gasto;

203
. 

Neste contexto e a fim de ilustrar os impasses gerenciais na área da 

saúde, houve por bem aprofundar a metodologia dos critérios da pactuação da 

CIT tratada como impasse normativo, e ainda remeter o estudo à análise do 
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acórdão n. 2.888/2015 do TCU, o qual alerta sobre graves problemas gerencias 

que agora passa a expor. 

 

4.2.1 Metodologia de repasses fundo a fundo 

Acerca dos repasses fundo a fundo, se extrai do TC 019.591/2010-
TCU: 

2.2. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO. A transferência fundo a 
fundo consiste na transferência de valores financeiros, de forma regular 
e automática, diretamente do fundo do ente centralizado para os fundos 
locais, de acordo com as condições de gestão do beneficiário, 
independentemente da existência de convênio ou instrumento similar.  
No âmbito da saúde, o repasse fundo a fundo foi instituído pelo art. 4º da 
Lei nº 8.142/90, e regulamentado pelo Decreto nº 1.232/94, que dispõe 
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de 
recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde 
estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

Consoante disposto em item anterior, quando da análise da falta de 

regulamentação da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o 

sistema de transferências do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais 

e municipais sofreu substancial alteração em janeiro de 2018, quando da 

implementação do novo formato do sistema – o SUS legal – Portaria GM n. 3.992, 

de 28 de dezembro de 2017, de lavra do Ministério da Saúde que assim dispõe: 

Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas 
com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na 
modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes 
blocos de financiamento: I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde; e II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços 
Públicos de Saúde. 
1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão 
transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta 
corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições 
financeiras oficiais federais e movimentadas conforme disposto no 
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011. 

Tratou-se do tema na reunião da CIT de 26/01/2017, com a seguinte 

pauta: “Minuta de Portaria que regulamenta a transferência de recursos federais 

para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, 

conforme a Lei Complementar nº 141/2012 – SE/MS” 204. 
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Como já exposto, por sugestão da CIT e sob fundamento que a gestão 

dos recursos oriundos dos repasses em blocos de financiamento se mostraria 

ineficiente diante do grande número de ações com aplicação condicionada, fora 

adotada a proposta de adoção de apenas dois blocos: um de custeio e outro de 

investimentos – o que acarretaria mais liberdade ao gestor. Isto posto, as 

despesas decorrentes da transferência somente seriam conhecidas pelo 

Ministério da Saúde a posteriori, quando da prestação de contas. Conforme se 

depreende das informações emanadas pelo governo, as principais mudanças 

foram: 

 A forma de transferência dos recursos financeiros para custeio e 
investimento, uma vez que os recursos para custeio serão transferidos 
para uma só conta corrente no bloco de custeio e os recursos para 
investimentos ainda não contemplados com repasse serão transferidos 
para uma só conta corrente no bloco de investimento; 

 A junção dos antigos blocos de financiamento de custeio em um 
único bloco, mantendo-se grupos de ações dentro do Bloco de Custeio. 
Esses grupos de ações deverão refletir a vinculação, ao final de cada 
exercício, do que foi definido em cada programa de trabalho do 
Orçamento Geral da União e que deu origem ao repasse do recurso, 
bem como o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual 

de Saúde dos entes subnacionais.
 205. 

E sobre os saldos financeiros das contas correntes existentes, o 

Ministério da Saúde autorizou a transferência para a conta corrente única do 

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, observando: 

 a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a 
finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral 
da União que deu origem aos repasses realizados; 

 o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou 
estabelecidos em atos normativos específicos que regulamentaram o 
repasse à época do ingresso dos recursos no fundo de saúde do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município.

206
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Entretanto e como menciona Áquilas Mendes207, já em 1993 a NOB93 

(Norma Operacional Básica) determinou a transferência de recursos para 11 

municípios a fim de que tivessem a responsabilidade sobre as ações e execuções 

dos serviços de saúde de acordo com o seu planejamento local – era a gestão 

semiplena que, sob a ótica do autor, somente funcionou àquela época, de 1993 à 

1995, até que em 1996 (NOB96), o governo federal abriu a possibilidade de 

criação de incentivos financeiros, atrelados ao cumprimento de determinadas 

políticas públicas previamente criadas pelo Poder Central. A cada projeto enviado 

pelas unidades periféricas, os recursos eram liberados, acabando com a ideia de 

repasse global – a partir daí surge o termo usado informalmente como 

“caixinhas”208. Sobre a questão alegou ainda: 

Naquela época, vários críticos, eu entre eles, escreviam artigos dizendo 
que o financiamento do SUS estava pautado pelo governo federal; que a 
política era dada pelo governo federal, porque ele inventava os 
programas e criava recursos para isso. Se o município e o estado 
criassem, eles recebiam; senão, não tinham dinheiro. Então, a política é 
dada pelo financiamento centralizado. O Serra, por exemplo, criou a 
campanha de combate ao câncer de colo uterino. Se o município criasse 
lá o projeto para fazer essa campanha, recebia o recurso. Se ele 
inventasse campanha para combater a catarata, tinha município que não 
tinha nem quase problema de catarata, mas ia atrás, porque fazendo 
esse projeto e mandando para o Ministério, recebia recursos.

209
. 

Na mesma entrevista210, afirma que de fato, houve uma fragmentação 

dos repasses, chegando a existir mais de 300 formas, ainda mais com a criação 

de incentivos específicos para a implantação das políticas públicas. Agravante se 
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deu quando do papel do gestor local, figurando no mais das vezes, como mero 

despachante do Ministério da Saúde, responsável em controlar de 20 a 30 contas 

bancárias – não elaborava políticas locais, mas tão somente executava as criadas 

pelo Governo Federal. 

Daí que, por meio da Portaria 204, de 29 de janeiro de 2007, de lavra 

do Ministério da Saúde, houve por bem centralizar os repasses em cinco blocos 

de financiamento, com cerca de 890 formas de transferências que se viam 

amarradas às políticas públicas federais – os gestores tinham que abrir as contas 

separadamente, até facilitando à fiscalização dos órgãos de controle. Mas por 

outro lado finaliza Áquilas Mendes:  

Então, a situação do sistema é grave porque não tem recurso. Tem a 
pressão do gestor na ponta de município e do estado, porque a crise 
está batendo em todos, tem queda de arrecadação nos estados e 
municípios. Os municípios sempre reclamaram que se sobrava dinheiro 
na média e alta eles não podiam pegar esse dinheiro e passar para a 
atenção básica e vice-versa, porque os orçamentos são formados por 
blocos que criam programa orçamentário e na lei orçamentária você não 
pode deslocar de um para o outro. Então, eles estão amarrados.

211
. 

Explica Rodrigo Pucci de Sá Benevides212 que, além da divisão em 

cinco blocos, havia uma subdivisão de cada um deles em dezenas de linhas de 

repasse, com regras específicas para aplicação dos recursos e arremata: 

Em apresentações realizadas pelos defensores da proposta do SUS 
Legal, alega-se que há um “empoçamento de recursos” decorrente 
dessas regras – sobrariam recursos nas contas dos fundos de saúde 
estaduais e municipais relativos a alguns blocos de financiamento que 
poderiam ser utilizados para outra finalidade. Alega-se também que 
existiria um número exagerado de diferentes tipos de linhas de repasses 
com regras específicas de aplicação.

213
. 

No mesmo sentido Francisco Rozsa Funcia e Élida Graziane Pinto: 

É muito interessante ainda observar o elevado número de contas 
bancárias abertas para a movimentação financeira dos recursos que 
constituem o Fundo Municipal de Saúde, a maioria delas envolvendo 
ações vinculadas a uma mesma política, promovendo uma verdadeira 
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irracionalidade administrativa e financeira no atendimento às 
necessidades da população. Em várias situações, a abertura de contas 
bancárias atende somente o objetivo de facilitar o processo de prestação 
de contas pelos profissionais da área contábil nos municípios – vincula a 
prestação de contas do recurso recebido com documentos que 
evidenciam o processo de conciliação bancária.

214
. 

Pela nova modelagem, a comprovação da aplicação dos recursos 

deverá se realizar sob a forma de Relatório de Gestão, o qual será elaborado 

anualmente e submetido ao Conselho de Saúde local para aprovação.  

Já no sistema atual, existe a vantagem, segundo Áquilas Mendes215, de 

o gestor agilizar e construir os programas de acordo com as necessidades locais 

e não de forma a se tornar apenas executores das ações induzidas pelo governo 

federal. De conseguinte, o novo modelo permite uma maleabilidade de se fazer e 

executar melhor política de saúde. Entretanto, teria de se amarrar com critérios de 

rateio que a lei determina.  

Segundo o autor em comento, a desvantagem do modelo é exatamente 

que, lá na ponta o mercado pressiona muito mais, pois o planejamento ficará bem 

mais solto. Sobre as formas de controle, dispõe: 

A gente tem que garantir agora os critérios de rateio. Por quê? Nos 
critérios de rateio é assim: você vai ter que mandar o recurso baseado 
em necessidades de saúde medidas por critérios demográficos, 
epidemiológicos, socioeconômicos e espaciais. Você precisa medir o 
desempenho, o que o município e o estado fizeram de saúde. Porque se 
você mandar e deixar que a disputa fique lá no mercado, a média e alta 
então vão se sobrepor, você tem que garantir não do ponto de vista do 
controlismo da área programática. Como se vai medir desempenho 
técnico? Você vai medir frente ao que se definiu como planejamento 
local, ao que está lá no plano de saúde, com metas, indicadores. Como 
é que eu vou medir? O resultado que você alcançou daquela meta. Aí a 
forma de transferência não vai ser por incentivo de cada área, mas pelo 
resultado geral da política.

216
. 

E por fim arremata ser a ausência do financiamento da saúde e do 

SUS, que não tem recursos, um grande problema. Isto posto não seria a 

modalidade de repasse que impactaria o sistema. Segundo ele, o Conasems e o 
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Conass devem trabalhar na regulamentação da portaria a fim de amarrar os 

critérios ao repasse, apesar de que, na realidade, diante do quadro político 

nacional bem complexo, não se sabe se há margem para isso. 

O “SUS legal” surge em um momento em que o TCU, por meio do 

acórdão 61/16, determina a regulamentação de rateio dos recursos federais 

vinculados à saúde, já que integra os incentivos financeiros em uma conta única 

de custeio dos estados e municípios, além de reduzir sobremaneira o excesso de 

normas existentes acerca das transferências, que chegavam quase a 1.200 

artigos de regulamentação o que acarretava mais de R$ 7 bilhões parados nas 

contas das unidades federativas no ano de 2017 e de R$ 5,7 bilhões em 2016.217 

Tudo isso se contrapõe ao sistema anterior, com a existência de centenas de 

vinculações no uso dos recursos e ainda quase 800 “caixinhas”.  

De outra banda, parte da doutrina prevê o perigo que mudanças 

bruscas podem acarretar ao financiamento da Saúde. Real e consistente 

mudança seria a obediência ao planejamento regido nos artigos 36 da Lei 

8.080/90 e 30 da LC 141/12. Este é o entendimento de Francisco Rozsa Funcia e 

Élida Graziane Pinto que também alegam: 

Nessa empreitada da CIT, vemos um espaço significativo e deveras 
temerário de ampliação da discricionariedade alocativa dos prefeitos e 
governadores, bem como uma postura omissa do governo federal, que 
se comporta como quem apenas empurra o problema para outrem, 
quase como um mero agente financeiro. [...] Ou seja, repasses federais 
que superam a casa de R$65 bilhões ao ano seriam feitos para Estados 
e Municípios apenas e tão somente com esse filtro: custeio ou 
investimento/inversão financeira, sem que as instâncias federais de 
controle e os conselhos de saúde consigam rastrear devidamente o 
caminho do dinheiro.

218
. 

Ao sentir dos autores supracitados, a liberdade de gasto por parte dos 

gestores locais, poderá os levar a aplicar os recursos quase integralmente em 

despesas de pessoal e repasses ao terceiro setor, agravando ainda mais a crise 

do custeio da atenção básica e vigilância em saúde – o que expõe a fragilidade da  
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flexibilização que já faz parte de um contexto de crônico subfinanciamento. Por 

fim lançam a dúvida: 

Há ainda muita coisa a ser feita para que a Atenção Básica seja 
prioridade em termos de organização dos serviços na rede de atenção à 
saúde, o mesmo ocorre nas ações de vigilância em saúde. Como 
estabelecer e operacionalizar a relação necessária para a formulação 
dos planos municipais de saúde (que estão sendo elaborados neste ano) 
com as diretrizes estabelecidas pela 15ª Conferência Nacional de Saúde 
e, nessa perspectiva, com os objetivos e metas fixadas no Plano 
Nacional de Saúde aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde para o 
período 2016-2019? [...] 
Diferentemente do fortalecimento da relação instrumental entre os 
orçamentos públicos e o planejamento setorial da saúde, na forma do 
art. 30 da Lei Complementar nº 141/2012, tememos que haja uma 
flexibilização que tenderá a fortalecer o financiamento do modelo 
atualmente baseado na Média e Alta Complexidade, que gera demanda 
por recursos adicionais e de forma organizada e um tanto quanto 
oligopolista pelos hospitais privados e filantrópicos contratados pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios

219
. 

Não é que a discricionariedade seja prejudicial por sua própria 

definição. Desenvolver um modelo de financiamento que priorize o planejamento 

local das ações de saúde é importante até para a melhoria de condições de 

monitoramento a avaliação dos resultados. A desburocratização é medida que se 

impõe a fim de fortalecimento do SUS e uma maior flexibilidade financeira, desde 

que cumpridos os objetivos e compromissos assumidos. O que se defende é que 

se faça de acordo com finalidades claras e objetivas220. Nesse sentido ainda 

doutrinam os autores: 

Descentralizar a responsabilidade de fixação da justa distribuição dos 
recursos da saúde entre as diversas áreas que lhe concernem, sem o 
aprofundamento real da relação entre planejamento e execução, é 
literalmente jogar a imensa pressão do mercado da saúde e de 
eventuais interesses corporativos para o curto prazo dos mandatários 
políticos subnacionais. Mas isso significaria admitir qualquer caminho 
para chegar a lugar distinto do que foi traçado nos artigos 196 e 198 da 
nossa Constituição.

221
. 

Confira o entendimento de Francisco Rozsa Funcia e Élida Graziane 

Pinto: 

Ao nosso sentir, o risco é de que os gestores subnacionais, ao poder 
gastar mais livremente os recursos da saúde, tenderão a aplicá-los quase 
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integralmente em despesas de pessoal e repasses ao terceiro setor no 
âmbito da assistência ambulatorial e hospitalar. Com isso, tememos que 
se instaure um paulatino desarranjo na atenção básica e na vigilância em 
saúde, assim como não saberemos muito bem para quais fins 
estruturantes aqueles gastos operacionais de pessoal e repasses ao 
terceiro setor serão destinados.

222
. 

Releva mencionar que o assunto ainda é polêmico, já que para alguns 

especialistas, a portaria que alterou os critérios não acarretará, necessariamente, 

prejuízo ao financiamento da Saúde.  

Nesse sentido, Áquilas Mendes endente que apesar do ponto negativo 

da portaria ser a não permissão da desvinculação orçamentária, obstacularizando 

o comando do gestor em seu planejamento local, já que os “municípios caminham 

de acordo com a forma que o Ministério repassa recursos”; afirma que: 

a portaria diz somente que o recurso que o Ministério da Saúde passa, ao 
entrar na conta de custeio, poderá ser utilizado em qualquer área, porém o 
município não pode se desorganizar e não fazer a vinculação do financeiro 
com o que ele definiu anteriormente no seu orçamento. “Isso significa 
dizer que os municípios já fizeram seus orçamentos o ano passado e eles 
já estão em execução. Portanto, terão que seguir a vinculação 
orçamentária conforme os blocos anteriores: atenção básica, vigilância em 
saúde e etc.”. E completa: “O planejamento de saúde dos municípios já 
está pronto para os quatro anos e também já estão divididos em áreas. 
Portanto, os municípios não têm como escapar de organizar o seu recurso 

orçamentário com base na prioridade dessas áreas”.
 223. 

E segue o mesmo autor: 

A pressão do mercado sempre vai existir, porque cada vez mais a saúde 
no município é feita por OS [Organização Social], por modelos 
privatizantes, por modelos de fundação pública de direito privado. Não é 
por uma mudança na forma de repasses que vai dizer que acabou a 
aposta na atenção básica ou vigilância em saúde.

224
. 

 

Além das críticas acima, uma paira sob a forma da Portaria 3.992/17 – 

Ministério da Saúde – e se trata da falta de transparência e diálogo com os 
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setores de mister. José Gomes Temporão 225  afirma que apenas a CIT teria 

participado da decisão, a qual transcorreu alheia ao debate no CNS bem como de 

outros representantes da sociedade. E arremata o pesquisador: 

Há muitas críticas à portaria, das quais destaco, além da falta de 
transparência e de debate, os riscos de que ela crie grave distorções no 
SUS, agravando a fragmentação do sistema de saúde e a perda de 
macroplanejamento e avaliação, com a redução dos gastos em pesquisa 
e educação continuada e a fragilização das políticas de promoção da 
saúde, saúde da família, vigilância sanitária e epidemiológica.  Riscos 
que devem ser levados em conta considerando-se a pressão por 
medidas no campo da assistência e da atenção hospitalar; a 
predominância do saber médico na condução das políticas de saúde a 
nível local e a hegemonia da visão curativista e hospitalcêntrica;  além 
da fragilidade da capacidade de planejamento e de gestão de parte 
importante dos municípios, assim como em relação ao funcionamento 
dos conselhos de saúde e órgãos de controle.

226
. 

No mesmo sentido Fabiola Sulpino: 

A mudança da sistemática de transferências, entre outras ações, foi 
tratada no âmbito de um projeto, chamado de SUS Legal. 
* Nenhum documento oficial foi apresentado detalhando o projeto. 
* As ações propostas foram publicizadas por meio de apresentações 
realizadas, especialmente, por representantes do Ministério da Saúde e 
do Conasems ou ainda por meio da Revista do Conasems. 
* Não houve amplo debate sobre as medidas propostas.

227
. 

Mas outro temor ainda persiste no âmbito da academia, Eli Lola Gurgel 

levanta a preocupação, sobre o risco da Portaria em questão pode trazer a 

regionalização do SUS. Eis: 

Uma liberdade que pode dar aos prestadores de serviços o controle das 
ações de saúde em diversos municípios. Além disso, com essa medida 
perdemos a possibilidade de enfrentar nosso maior desafio que é a 
regionalização do sistema no país. A esfera federal deveria ser 
protagonista nesse desafio. Não há condições e nem existe em lugar 
nenhum do mundo um sistema de saúde organizado a partir dos 
municípios. Na verdade, o município tem características importantes na 
organização de um sistema de saúde, mas a produção de um serviço 
não pode ser municipalizada, e mais, para ser custo efetiva, o 
planejamento da oferta regionalizada precisa ser regulada e financiada 
pelo sistema de saúde em seu conjunto. 
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O sistema público tem que ter mecanismos de regionalização da oferta 
de serviços para ser economicamente viável. Não tem como termos 
hospital em todos os municípios, tão pouco com o perfil de complexidade 
que nos exige uma sociedade que envelhece. A regionalização, desta 
forma, é um imperativo e essa portaria vai no sentido oposto, tornando 
soberano o município, o que pode retardar ainda mais o esforço urgente 
de organizar a oferta de serviços regionalmente.

 228
. 

Afirma ainda a professora que em um país com 5.570 municípios em 

que o sistema público de saúde não convive bem com o sistema privado, a 

liberdade de utilização dos recursos pode transformar os municípios em presas do 

mercado de oferta de serviços de saúde –“À mão, os municípios sempre terão a 

oferta de fornecedores privados, disputando a compra de serviços pelo 

município229”. 

Sob o olhar de José Noronha230 a nova portaria representa a ruptura do 

pacto federativo. É que o governo central, além de exercer um papel redistributivo 

de promoção do equilíbrio federativo, apoiando municípios e estados de menor 

porte financeiro; articula junto às unidades subnacionais e afim de viabilizar um 

sistema de maior complexidade. Para tanto, houve por bem a criação de pactos 

bipartites e tripartites para a integração de fundos estaduais, federais e 

municipais. 

Mas com a implementação do SUS Legal, tais funções federativas 

estariam, sobremaneira, ameaçadas, tendo em vista que o Ministério da Saúde se 

desobriga da coordenação federativa de transferir os recursos em bloco, 

prejudicando a distribuição mais equitativa dos recursos, ao arrepio do pacto 

federativo que impõe articulação das unidades federadas e ainda do princípio da 

ordem social e o redistributivo231. 

Afirma ainda o sanitarista: 
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Em um momento de estrangulamento financeiro como o que vivemos, a 
medida é extremamente perigosa. Em nível municipal serão beneficiados 
aqueles grupos ou organizações com maior capacidade de pressão. Em 
um processo eleitoral menos enviesado, pode ser que se consiga algum 
grau de equilíbrio no município A ou B, mas, como regra geral, os 
prefeitos estarão mais sujeitos às pressões dos grupos de maior força 
em suas localidades e muito mais vulneráveis com a falta de 
integração.(...)  Quando se anuncia uma medida como essa, diminuem 
as pressões pela disputa dos recursos da União. Esse é o objetivo final 
da portaria. A saúde entra aí de gaiata, para o Governo Federal poder 
continuar a pagar juros, garantindo renúncias fiscais para os planos de 
saúde. Vale lembrar que, nos últimos cinco anos (de 2012 a 2016), os 
recursos federais para a Saúde aumentaram 1,7% em termos reais e os 
dos planos de saúde e das seguradoras, em 24%.

232
. 

Já Daniel Soranz233 defende que a nova portaria é omissa no tocante 

ao respaldo técnico consistente, não havendo sequer um parecer com expertise 

suficiente que o respalde, sendo capaz, também por este motivo, de desestruturar 

a base de financiamento do SUS. Alega ainda que a portaria se transforma em 

um mecanismo dos mais agressivos à estruturação do sistema, tendo em vista 

que faz ruir a estrutura orçamentária e o planejamento do SUS, colocando em 

risco a atenção primária e a vigilância em saúde em detrimento dos interesses da 

indústria farmacêutica e de procedimento.  

Arremata afirmando, como os demais estudiosos, que a Portaria 

acabou por instituir uma “anti-regra com a intenção de abrir espaço para o 

aumento do gasto da União e dos estados e municípios com lobby, 

desestruturando a base de financiamento do sistema234”. 

No mesmo diapasão é o olhar de Gastão Wagner de Sousa235 quando 

aduz que a nova regra desequilibra a relação federativa para o lado da 

descentralização e municipalização excessiva com o agravamento da 
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fragmentação das políticas públicas – agora o que se verá, será a base de 5.570 

sistemas de SUS municipais, cada uma com as características locais de cada 

qual. 

O SUS tinha as políticas nacionais de atenção básica, hospitalar e de 
enfrentamento às arboviroses como diretrizes pactuadas, construídas ao 
longo de 20 anos. Não foi o Ministério da Saúde que inventou. O sistema 
já está em crise de subfinanciamento, de gestão devido à fragmentação, 
além de o grau de privatização estar muito além do conveniente. A 
expansão do SUS, de atenção à saúde da família e as políticas de saúde 
mental foram interrompidas. Em vez disso, estamos tendo 
desconstrução do atendimento hospitalar, cirúrgico, e as filas estão 
aumentando. Estamos sendo derrotados no enfrentamento da dengue, 
da zika, das arboviroses, da malária. Trata-se de uma estratégia 
empregada para que a população deixe de responsabilizar o governo 
federal pelo SUS, no mesmo padrão que as secretarias estaduais já 
fazem. O SUS passa a ser do município, uma forma de simbólica e 
politicamente transmitir a ideia de que se o SUS não funciona, é devido a 
um problema local.

236
. 

A resposta sobre a confirmação das previsões acadêmicas acerca do 

SUS legal somente poderão ser análises em exercícios posteriores. Inobstante 

isso, o que se procurou demonstrar foram as discussões a respeito do tema, 

mormente a preocupação de que a nova modelagem de repasses venha a 

agravar a crise no financiamento da saúde pública brasileira. 

 

4.2.2 Fragmentação das políticas de saúde 

Como afirmado anteriormente, a regionalização é considerada uma 

forma avançada da descentralização e espécie de reedição do Federalismo 

Sanitário, particularmente quanto à intenção de solucionar celeumas inerentes ao 

fracionamento das ações de saúde, não sendo, entretanto, suficiente. 

Nesta quadratura, fora prolatado o Acórdão 2.888/2015 (TC 

027.767/2014-0) do TCU, em que se concluiu que as políticas públicas de saúde 

do Ministério da Saúde estariam fragmentadas, seja no concernente aos esforços, 

ou aos recursos, dificultando, portanto, a integração dos instrumentos de 

planejamento, a regionalização e a coordenação nacional das ações. É o que se 
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extrai do Relatório emitido pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, no 

processo em comento: 

115. Em primeiro lugar, as regiões de saúde não dispõem de autonomia 
na estrutura federativa, não dispondo de personalidade jurídica nem de 
capacidade jurídica de celebrar contratos e assumir obrigações em nome 
próprio. Assim, não há dispositivo legal que ampare a descentralização 
de recursos para uma região de saúde. Trata-se de instituto fruto de 
acordos intergovernamentais, sujeito a oscilações de cunho político e 
econômico e outras variáveis. Sua constituição e seu funcionamento 
dependem de consensos e nem sempre são acompanhados da 
adequada descentralização de recursos entre os entes que a integram. 
[...] Ademais, os serviços de saúde de maior custo acabam por se 
concentrar em poucos municípios, em geral nos de maior porte. Isso 
corrobora a necessidade do agrupamento em regiões, a fim de 
aperfeiçoar o uso dos recursos entre municípios próximos e possibilitar 
integralidade no atendimento dos cidadãos da respectiva região. 
139. Segundo o Referencial para Avaliação de Governança em Políticas 
Públicas do TCU, caso as organizações públicas não atuem com 
coordenação e coerência, ‘a fragmentação da missão e a sobreposição 
de programas tornam-se realidade generalizada no âmbito do governo e 
muitos programas transversais deixam de ser bem coordenados’.  

Sopesando os argumentos do TCU no tocante à concentração dos 

recursos nos municípios de grande porte, é que José Maurício Conti e Ricart 

César Coelho dos Santos, assim doutrinam: 

Ademais, podem ocorrer outros fenômenos conhecidos dos estudiosos 
de federalismo fiscal, como o free rider efect, ou “efeito carona”. Nesse 
caso, determinadas unidades da federação, especialmente os 
municípios, por fornecerem serviço público com competência e 
eficiência, atraem para si pacientes de outros municípios, e acabam 
arcando com as despesas para o tratamento de um cidadão que não 
reside em seu território. De fato, são muitos os prefeitos que, ao invés de 
se esforçarem para construir e manter postos de saúde e hospitais que 
prestem um serviço de boa qualidade, optam por comprar ambulâncias 
que simplesmente levam os pacientes para serem atendidos em 
municípios vizinhos, deixando de arcar com altas despesas, ao passo 
que oneram outro entes da federação.

237
. 

Mas ainda em 2014, a Corte de Contas formulou um referencial para 

avaliação de políticas públicas, concluindo pela ausência de coordenação e 

coerência na atuação das organizações públicas, o que poderia acarretar a 

generalização da fragmentação das ações e da sobreposição de programas a 

ponto de se tornar contraditórios, bem como na falência da otimização de 

recursos públicos, ameaçando os resultados pretendidos pelo governo. O 

alinhamento das ações era medida que se impunha. Tal referencial ofereceu 
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todos os componentes necessários à auditoria consubstanciada no TC 

027.767/2014-0 e de consequência, o Acórdão 2.888/14 do TCU, como 

demonstra o Relatório.  

Informou o Relator que, em 2010, a Organização Mundial de Saúde 

chegou a publicar um ‘Relatório Mundial da Saúde – Financiamento dos Sistemas 

de Saúde: O caminho para a cobertura universal’, sendo uma das conclusões dali 

extraídas, a relação direta entre eficiência de um sistema de saúde e a agregação 

dos fundos destinados à saúde – logo, a necessidade de redução da 

fragmentação seria indubitável. Arremata colacionando o seguinte trecho:  

140. [...] Um sistema de saúde mais eficiente evita a fragmentação 
originada pela multiplicação de fundos, mas também pela canalização e 
distribuição mais racional de recursos. [...] a fragmentação limita a 
possibilidade de solidariedade – entre os mais ricos e os pobres, e os 
saudáveis e doentes –, que é necessária num sistema de partilha de 
risco. Nos EUA, a fragmentação na partilha de risco é considerada como 
uma das razões para o fracasso da cobertura universal, apesar do 
elevado nível de despesa com a saúde. A fragmentação também pode 
ser ineficiente. Os sistemas com múltiplos canais de angariação de 
fundos e fundos comuns, cada um com os seus custos administrativos, 
esforços duplicados, são dispendiosos e requerem coordenação. De 
igual modo, a fragmentação noutras partes do sistema – funcionamento 
dos hospitais, distribuição de medicamentos e equipamentos, 
manutenção de sistemas laboratoriais – origina desperdício e 
duplicações desnecessárias. [...] A fragmentação é comum, mas não 
restrita aos sistemas de saúde. Um relatório recente do Banco Mundial 
sugere que existiriam ganhos de eficiência e equidade com a maior 
integração dos sistemas de assistência e segurança social (incluindo os 
seguros de saúde) nos países da América Latina. (OMS, 2010)  

No tocante à saúde, há duas formas de transferências de recursos da 

União para os estados e municípios, quais sejam: transferências diretas – 

repasses que custeiam diretamente serviços prestados ou convênios; e as 

transferências fundo a fundo, que em 2014 perfizeram 65% do gasto da União na 

função “Saúde” e ocorrem regularmente, automaticamente e em valores definidos 

conforme determinação dos critérios dispostos em portarias específicas. 

Antes da instituição do SUS legal, tais transferências eram realizadas 

aos seis blocos de financiamento, e em cada um deles ainda era subdividido em 

diferentes incentivos. Não raro, a regulamentação destas transferências se dava 

por meio da edição de portarias, que se mostravam excessivas quanto aos 

critérios de adesão, padrões de qualidade e necessidade técnica. 
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Mas a fragmentação encontrava-se arraigada na própria estrutura do 

Ministério da Saúde, haja vista que cada tipo de apoio estava relacionado à 

secretarias ou a departamentos específicos, dificultando uma orientação mais 

integrada e coerente. Sobre o assunto assim dispôs o Relator do TC 

027.767/2014-0/TCU: 

145. Em 2014, o Ministério da Saúde transferiu R$ 14 bilhões a 
municípios no bloco Atenção Básica. Desse total, 36% refere-se ao Piso 
de Atenção Básica (PAB) Fixo, cujo critério de distribuição é 
populacional e não depende de adesão. Os demais 64% estão inseridos 
no PAB Variável

238
, cujas transferências estão fragmentadas em 

diversas políticas distintas, na forma de incentivos, que exigem medidas 
específicas por parte dos municípios e em muitos casos não são 
suficientes para arcar com todo o custo financeiro da política, 
dependendo de aportes adicionais do orçamento municipal.  

Além de tudo, um dos efeitos colaterais da existência de tantos 

programas foi a necessidade de implantação de máquina administrativa equipada 

com pessoal dotado de conhecimento técnico qualificado capaz de avaliar o 

cumprimento dos requisitos previstos nas normas, as quais, são muitas e 

complexas. 

E apesar de um sistema com regramento detalhado ser interessante 

por ser mais prático e transparente aos órgãos de controle, tal mecanismo trouxe 

um emaranhado de informações que os entes enfrentam diante dos apoios 

financeiros transferidos.   

Ressalta ainda o TCU que a existência de vários incentivos abre 

sobremaneira uma competição entre algumas políticas públicas e destas com o 

processo de regionalização. É que, a maioria dos incentivos requer uma 

contrapartida das unidades federadas, ou seja, ao aderir, cada uma delas 

compromete seu orçamento e no mais das vezes ainda contrata pessoal para a 

execução do programa, o que inviabiliza a adesão em outros programas. Neste 

sentido conclui: 

                                                             
238

 Segundo informações do Fundo Nacional de Saúde, foi transferido em junho de 2018, R$ 868,4 
milhões para os Fundos de Saúde Municipais e do Distrito Federal, destinados ao Piso de 
Atenção Básica Variável (PAB variável) e do Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
ambos referentes a junho de 2018. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundo Nacional de 
Saúde. Últimas Notícias. Fundos de Saúde recebem recursos para PAB Variável. 11 de junho 
de 2018. Disponível em: http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/2157-fundos-de-saude-
recebem-recursos-para-pab-variavel. Acesso em: 17 dez. 2018). 
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157. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
com 14 municípios, em 2012, apontou que os recursos federais de 9 
programas avaliados não seriam suficientes para arcar com a metade do 
custo das ações incentivadas. Assim, municípios com baixa capacidade 
financeira são também os que têm menores condições de receber 
recursos transferidos por meio de incentivos que careçam de 
complementos financeiros municipais. [...] Nos questionários eletrônicos 
aplicados aos gestores municipais de saúde no TC-008.963/2014-2, 
também foi relatada a dificuldade sobre a complexidade das regras das 
políticas incentivadas pelo MS.  

De outra banda se tem a incongruência entre os blocos de 

financiamento (sejam 06 ou 02 – SUS Legal) e a lógica da regionalização, já que 

esta preconiza que as ações de cada município deve se compatibilizar com as 

necessidades de saúde da respectiva região. Se a transferência fundo a fundo é 

realizada diretamente à unidade federativa periférica, que agora poderá eleger 

suas prioridades, sendo responsável pela proposição, implementação e execução 

das ações, necessário seria o diálogo com a regional de saúde, mesmo diante do 

fato de cada município buscar, individualmente, recursos públicos. 

A importância da prioridade das necessidades das regiões de saúde se 

encontra, até presente no art. 36 do Decreto 7.508/2011, que estabelecia as 

disposições do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), dentre 

elas a identificação das necessidades de saúde locais e regionais, a oferta de 

ações e serviços de saúde, as responsabilidades assumidas pelos entes 

federativos no processo de regionalização e investimentos na rede de saúde, 

dentre outras. 

Algumas das causas da fragmentação das políticas públicas na Saúde, 

segundo o Relator do TC 027.767/2014-0-TCU é justamente a indefinição das 

responsabilidades financeiras e técnicas da União, pois os incentivos devem se 

coadunar com critérios e regras específicas de competência das diversas linhas 

de cuidado subsidiadas pelo Ministério da Saúde. 

E a falta de critérios circundou até a execução orçamentária decorrente 

das emendas parlamentares fruto da EC 86/15, diante da indefinição das ações e 

inexistência de diagnóstico das necessidades dos programas a serem realizados 

nas regiões de saúde. E mais, a queixa dos gestores se fundava na 

impossibilidade de redirecionar determinada emenda, tendo em vista o receio de 

se “perder” o recurso público. Por todo o exposto conclui o TCU: 
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171. Em suma, a vinculação de transferências financeiras a parcelas 
fracionadas na forma de diversos incentivos, cada um com 
condicionantes específicos, inclusive financeiros, pode gerar uma série 
de efeitos negativos para o processo de regionalização e baixa eficiência 
na política de saúde. A lógica dos incentivos fragmentados volta-se ao 
município isoladamente considerado, contradizendo a diretriz de 
organizar, no modelo das regiões de saúde, a capacidade instalada e as 
necessidades de saúde da população. Além disso, a dissociação entre 
as emendas parlamentares e as necessidades de saúde da população 
contribui para a alocação indevida e para a fragmentação de recursos 
destinados à saúde. 

Por fim, o Acórdão 2.888/15 constante do TC 027.767/2014-0-TCU 

recomendou ao Ministério da Saúde que apresentasse um plano de ação com a 

finalidade de integrar os incentivos financeiros, e de consequência reduzir o 

excesso de normas e controles existentes. O plano também deveria conter a 

definição de diagnóstico a ser realizado no Mapa da Saúde, como referência 

prioritária para as emendas parlamentares decorrentes da EC 86/15. 

A partir de então, o Governo Federal editou várias normas no intuito de 

estabelecer o fortalecimento do processo de planejamento no âmbito do SUS, 

v.g., a Portaria de Consolidação n. 01, de 28 de setembro de 2017; Resolução 

CIT n. 03, de 16 de agosto de 2016 com fins à revisão do Decreto 7.508/11; 

Resolução CIT n. 10, de 8 de dezembro de 2016; Portaria n. 1.091/GM/MS, de 27 

de abril de 2017 e Resolução CIT n. 23, de 17 de agosto de 2017. 

Todos estes atos normativos serviram de base jurídica à edição da 

Resolução CIT, de 22 de março de 2018, que dispôs sobre o processo de 

planejamento regional integrado e a organização de macrorregiões de saúde, o 

qual determina: 

Art. 2º O processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) será 
instituído e coordenado pelo estado em articulação com os municípios e 
participação da União, a partir da configuração das regiões de saúde 
definidas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), observando as 
seguintes orientações:  
I - O PRI expressará as responsabilidades dos gestores de saúde em 
relação à população do território quanto à integração da constituição 
sistêmica do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, 
metas e ações e serviços para a garantia do acesso e da resolubilidade 
da atenção por meio da organização da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), observando os Planos de Saúde dos três entes federados.  
II - A RAS deve ser definida a partir das regiões de saúde e para garantir 
a resolubilidade da atenção à saúde deve ser organizada num espaço 
regional ampliado, com base em parâmetros espaciais e temporais que 
permitam assegurar que as estruturas estejam bem distribuídas 
territorialmente, garantindo o tempo/resposta necessário ao atendimento, 
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melhor proporção de estrutura/população/território e viabilidade 
operacional sustentável. 

A organização do sistema brasileiro de saúde, historicamente 

polarizado pela União, se transformou em uma modelagem descentralizada e 

desaguou na regionalização como forma de estancar a fragmentação das ações 

de saúde. No entanto e como foi demonstrado, vários problemas relacionados à 

organização, gestão, planejamento e distribuição de recursos prejudicaram a 

eficiência da prestação dos serviços de saúde. Situação esta que agrava o 

subfinanciamento da saúde, instaurado com a falta de recursos e a edição das EC 

86/15 e 95/16.  

Os recursos, já parcos, agora se perdem ainda mais em decorrência da 

fragmentação. Mas além disso, o TCU trouxe mais alguns impasses que 

prejudicam sobremaneira a qualidade da saúde brasileira. É o que se segue. 

4.2.3 Descontinuidades no apoio técnico e financeiro federal à 

regionalização e à implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública 

da Saúde 

O Referencial de Avaliação de Governança em Políticas Públicas 

supracitado menciona o dever de ‘identificação dos recursos humanos, de 

tecnologia da informação, físicos e financeiros necessários para iniciar e manter o 

esforço cooperativo, na medida em que as organizações possuem diferentes 

níveis de recursos e capacidades’, nos termos da Portaria-TCU 230, de 15 de 

agosto de 2104. 

É nesse sentido que o relatório constante do TC 027.767/2014-0-TCU 

indica ser a cooperação, fundamental à boa governança, sob pena de “esvaziar o 

planejamento, comprometer o alcance dos objetivos almejados e transmitir 

insegurança aos demais interessados a respeito da continuidade da estratégia”. 

Essa é a inteligência do artigo 16 da Lei 8.080/90, quando da definição 

de competências da direção nacional do SUS, cabendo ao Ministério da Saúde a 

prestação da cooperação técnica e financeira aos entes subnacionais, bem como 

elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, conjuntamente 

com os demais e acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de 
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saúde. Já o Decreto 7.508/11 delega ao Ministério da Saúde a competência para 

dispor sobre critérios, diretrizes, procedimentos, dentre outras medidas. 

Consta outrossim da Resolução da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) 3/2012, o papel do Ministério da Saúde em coordenar a elaboração, 

execução e avaliação de desempenho do Contrato Organizativo da Ação Pública 

da Saúde (COAP), que apesar ser estar fadado à extinção, aqui será retratado a 

fim de contextualizar os problemas que, somados, o levaram ao fracasso. 

Para tanto, o COAP exigia a atuação conjunta da União, estados, 

municípios e regiões a fim de preservar o esforço cooperativo. Inclusive todas 

essas determinações tem sido objeto da “Dimensão estratégica” do Plano 

Plurianual (PPA) e da mensagem presidencial, como bem lembra o TCU, quando 

faz remissão à diretrizes, metas e iniciativas do PPA de 2014, o qual elenca o 

desafio da elevação da capacidade de planejamento, a partir da constituição de 

regiões de saúde com a finalidade de integração e organização. 

Dispõe o mencionado PPA que a “perspectiva é de assinaturas, 

durante o período do Plano, de Contratos Organizativos da Ação Pública da 

Saúde, a partir dos quais os entes, de forma integrada, identifiquem, entre outros 

itens, as necessidades de saúde, a oferta de serviços, as metas e os 

investimentos previstos”. 

Dito isto, restou ao TCU analisar quais teriam sido as estratégias 

adotadas pelo Ministério da Saúde a fim de cumprir suas atribuições. Chegou-se 

a conclusão, à época, ter o Ministério da Saúde realizado publicações de 

orientações, tais como a edição da “Série Articulação Interfederativa” e o “Painel 

de Indicadores do SUS”; promovido a disponibilização de apoiadores para facilitar 

a implementação do COAP, os quais alguns atendiam à distância  enquanto que 

outros se encontravam presentes em vinte estados federados; e ainda realizado 

estudos avaliativos dos processos de implementação, consagrado pelo convênio 

celebrado em 2012 com a Fundação Oswaldo Cruz, a fim de reduzir o risco de 

conflitos políticos envolvidos na pactuação intergovernamental, se mostrando um 

importante mecanismo para subsidiar ações que enfrentam as principais 

dificuldades na implementação do COAP, mas que até 2014 ainda não tinha sido 

concluído.  
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Fato é que em 2018 o Ministério da Saúde declarou não existir mais a 

figura do COAP, que se sucumbiu diante de tantas intercorrências e entraves 

administrativos. 

Inclusive, na prática, os gestores da época elencaram várias falhas, 

tais como a falta de regularidade da atuação do Ministério da Saúde no incentivo 

à adesão ao COAP e na promoção da continuidade do processo de 

regionalização, decorrente do apoio financeiro episódico e ainda a redução das 

ações voltadas diretamente para promover a regionalização. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) federal de 2015 previu R$ 50 milhões 

para a ação 8287 – aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa e 

da Gestão Compartilhada do SUS, com o objetivo de implementar o novo modelo 

de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia de 

acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e 

financiamento estável. 

O que se percebe dos questionários eletrônicos no âmbito de auditoria 

coordenada realizada pelo TCU é que a grande motivação à não realização do 

COAP foi a falta de recursos dos municípios, o que remete o estudo ao 

subfinanciamento da saúde decorrente do piso de custeio regressivo em 

desrespeito ao princípio da vedação do retrocesso social. 

Como se pode perceber, a baixa adesão ao COAP o levou à extinção, 

conforme retratado pelo TC 027.767/2014-0-TCU e diante dos impasses 

gerenciais e financeiros decorrentes do federalismo sanitário brasileiro: 

Gráfico 3 – Respostas a questionários eletrônicos feitos no âmbito de 

auditora coordenada. 
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E conclui o TCU: 

198. As respostas ao questionário mencionado corroboram a existência 
de falhas no processo de regionalização, na medida em que muitos 
municípios não se organizaram formalmente dentro da lógica de região 
de saúde. Ainda no âmbito daquela auditoria coordenada, em entrevistas 
com gestores municipais apontou-se a percepção de que havia pouco 
conhecimento acerca da elaboração e implementação do COAP, o que 
indica falhas no apoio técnico aos municípios. 

Diante da multiplicidade de unidades federativas – 26 estados e 5.570 

municípios – e ainda da complexidade das situações envolvendo ações de saúde, 

uma coordenação nacional deveria ter assumido papel de relevo na logística de 

implementação das regiões e orientação nas adesões e execuções dos termos do 

COAP, o que não foi, de forma eficaz, realizada pelo Ministério da Saúde. 

Outro ponto detectado fora a grande rotatividade dos secretários de 

saúde, o que afeta diretamente a pactuação, já que as discussões nas comissões 

intergestoras são, no mais das vezes, protagonizadas por tais autoridades 

públicas. Situação esta que aumentaria a necessidade de orientação técnica ao 

ponto de não cindir a compreensão do processo de articulação 

intergovernamental diante de tantas substituições de gestores. 

Por fim, concluiu o TCU que, apesar do esforço do Ministério da Saúde, 

as medidas por ele adotadas não foram suficientes ao avanço da implementação 

do COAP nem tampouco ao fortalecimento da regionalização. É que a 

multiplicidade de atores, diferentes níveis de qualidade e planejamento de cada 

ente federado, dificuldade de constituir consensos, somada à necessidade de 

conciliação de programações, exige um apoio técnico e financeiro adequado e 

constante – definitivamente o que não soi ocorrer no Brasil e o que aumenta ainda 
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mais o risco das estratégias de pactuação governamental. Sobre o risco assim 

dispõe o TCU:  

Risco é definido pela norma ABNT NBR ISO 31000:2009 (Gestão de 
riscos – Princípios e diretrizes) como o efeito negativo causado pela 
incerteza que uma organização tem sobre se e quando ela atingirá seus 
objetivos, em razão da possibilidade de ocorrência de fatores internos e 
externos que impactem a atividade da organização. Essa norma aplica-
se ao processo de gestão de riscos e pretende possibilitar a uma 
organização aumentar a probabilidade de atingir seus objetivos, bem 
como melhorar a governança, a eficácia e a eficiência operacional, 
dentre outros benefícios. 

Infelizmente todo o esforço de implementação da COAP foi 

despiciendo, e o projeto será, como já mencionado em linhas pretéritas, extinto, 

pela baixa adesão e falta de financiamento da União – tudo fruto do modelo de 

piso de custeio adotado, em desrespeito à progressividade determinada pelo 

Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais cominado com o 

artigo 194, IV da Constituição Federal, que não conseguiram evitar a crise no 

financiamento na saúde brasileira. 

Por todo o exposto, os municípios se vêm em situação calamitosa. Não 

se interessaram pela adesão ao COAP e se encontram desamparados em 

relação ao Ministério da Saúde enfraquecendo a regionalização, ao passo que, 

são esses os maiores responsáveis em entregar a saúde pública à população, 

crise esta analisada a seguir. 

4.2.4 Sobrecarga de custeio incidente primordialmente sobre os 

municípios  

Como bem explana Maria Paula Dallari Bucci239 o Brasil atravessou, 

desde a década de 70, um período de aumento inflacionário que durou 

praticamente três décadas, ocasião em que se perdeu a capacidade de 

planejamento a longo prazo. Foram anos em que o imediatismo tomou conta do 

comportamento gerencial, pois as ameaças da inflação rondavam e atingiam a 

capacidade produtiva e econômica nacional, até que a estabilização econômica 

foi alcançada, já em 2000, foi marcando a retomada do planejamento e de 

consequência, do processo orçamentário. 

                                                             
239

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 190. 
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No entanto, a estabilidade perdurou até que novas crises nacionais ou 

globais interferissem na gestão e financiamento das ações e serviços de saúde, 

até que a democracia foi restaurada, tendo a Constituição Federal de 1988 

inserido, em seu artigo terceiro, como objetivo fundamental da República 

Federativa, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a diminuição 

das desigualdades regionais, bem como a  garantia do desenvolvimento nacional.  

E para se alcançar os objetivos acima e ainda o necessário equilíbrio 

federativo, mister a obediência ao princípio da solidariedade, que nos dizeres de 

Anna Cândida da Cunha Ferraz assim se compõe: 

O princípio da solidariedade visa à sobrevivência do Estado Federal 
e, do ponto de vista do tratamento constitucional das entidades 
federativas, propõe uma assimetria entre elas, diferenciando-as. 
Procurará resolver pontualmente as necessidades dos Estados que 

não são idênticas.
240. 

Inobstante isso, a solidariedade quanto a repartição e capacidade 

tributária ativa no concernente às receitas no país é insuficiente. Dificulta ainda 

mais a situação, o fato dos vários serviços públicos federais terem sido 

municipalizados. A ordem central não está, atualmente, encarregada de arcar 

com a saúde, educação ou habitação. Sem mencionar a segurança pública que 

também não é mais de exclusividade da União. 

Ressalta-se que em 2018 foram contabilizados a existência de 5.570 

municípios brasileiros, sendo que deste montante, apenas 5,7% (317) possuem 

mais de 100 mil habitantes241. 

O cenário local, marcado por uma maioria de entes de pequeno porte, 

revela um indício de deficiência da capacidade de arrecadação, o que se agrava 

diante da ausência de estrutura (pessoal ou tecnológica) tendo em vista que 

grande parte dos municípios não possuem 100 mil habitantes. 

                                                             
240

 Apud BALTHAZAR, Ezequiel Antônio Ribeiro. Fundos constitucionais como instrumentos de 
redução das desigualdades regionais na federação. p. 101-136. In CONTI, José Maurício 
(org.). Federalismo Fiscal. Barueri: Manole, 2004. p. 104. 
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 BRASIL. IBGE. IBGE divulga as Estimativas de População dos municípios para 2018. 
Estatísticas Sociais. 29 de agosto de 2918. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018. 
Acesso em: 19 dez. 2018. 



135 

 

Acerca da capacidade arrecadatória, Juliano de Pietro242 nos informa 

que a União arrecada os 100% (cem por cento) de sua verba recebida, enquanto 

os Estados são autossuficientes em aproximadamente 80% (oitenta por cento) e 

os Municípios em apenas 30% (trinta por cento). Da sua renda total, eles recebem 

70% (setenta por cento) em transferências dos estados membros e da União. 

Exatamente nesse contexto é que se deu a pactuação interfederativa 

da saúde, que reconhece o município como ator principal desta prestação de 

serviço, o qual, além de receber o encargo, deveria ser recompensado com os 

recursos necessários para planejar, coordenar e controlar todas as ações 

pertinentes ao SUS. 

Não que o fundamento da descentralização, definida pela CF/88, se 

mostrasse inadmissível. Os municípios são os entes que se encontram mais 

próximos da população, tendo características e necessidades próprias de acordo 

com fatores demográficos, culturais ou socioeconômicos. Mas apesar da 

municipalização, tanto os Estados quanto a União devem, e, de fato, contribuem, 

fornecendo cooperação técnica e financeira aos municípios (art. 30, VIII, CF), 

muito embora o auxílio não tenha se mostrado suficiente. Tem-se uma 

instabilidade fiscal latente no âmbito da federação brasileira. 

Observa Sueli Gandolfi Dallari243 que, apesar da Constituição Federal 

atribuir aos municípios a competência de prestar serviços de atendimento à saúde 

da população (art. 30, VII), não se pode negar a aplicação da competência 

comum de todos os entes federados em cuidar da saúde e assistência pública 

(art. 23, III). Tendo em vista o princípio da harmonia das normas constitucionais, 

tais preceitos devem ser interpretados sistematicamente e contextualmente, e 

não, de forma isolada. 

Inclusive, algumas formas de contribuição são detectadas no 

ordenamento pátrio. Sabe-se que, além das transferências constitucionais 

obrigatórias, a União deve repassar outros recursos por imposição legal, como é o 
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caso dos valores destinados ao SUS, por força da Lei 8.080/90 e 8.142/90, os 

quais integram às ações e serviços públicos de saúde, ditados pela CF (art. 198, 

ADCT 77 e EC 29/00). 

Mas o fato é que o cenário nacional acaba se modificando. Além do 

valor aplicado à título de mínimo constitucional na saúde (art. 198, §2º e 3º), os 

Municípios despendem recursos próprios no afã de manter a prestação de 

serviços em comento. Mire-se no exemplo dos municípios paulistas, que ao longo 

dos anos, têm investido cada vez mais na área. Isso se dá com a percepção que 

a rejeição de contas inerente à saúde, enfrenta regressão gradativa, tendo os 

seguintes números: 2008 (13 municípios)244, 2009 (07 municípios)245, 2010 (08 

municípios)246, 2011 (03 municípios)247 e 2012 (zero municípios)248. 

Com efeito, outra alternativa não resta aos municípios, que tentar o 

aporte de recursos mediante transferências voluntárias (receitas correntes ou de 

capital) por parte da União e Estados, nos moldes preconizados pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e demais normas legais vigentes. José Maurício Conti249 

ensina que "são voluntárias, quando as transferências dos recursos de uma 

unidade para outra dependam de decisão de autoridade, vinculadas a critérios 

não rígidos, que podem se alterar conforme as circunstâncias.” No mais das 

vezes tais transferências são realizadas "fundo a fundo", com origem no Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) ou no Fundo Estadual de Saúde aos municípios.  

O que se percebe na atualidade é que as formas mais comuns capazes 

de assegurar a cooperação entre os entes federados se dão por intermédio dos 

convênios, contratos de repasse e consórcios, momento esse que em 2008 a 

União firmou cerca de 20.954 instrumentos do gênero com os Municípios. Em 
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2007, os Municípios receberam cerca de R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de 

reais)250, sendo estas transferências federais oriundas do Orçamento Fiscal (OF) 

e da Seguridade Social (OSS) da União.  

As transferências voluntárias também podem se consubstanciar por 

meio da adesão dos municípios aos programas desenvolvidos pelo governo 

federal – instrumentos essenciais à promoção da integração entre os entes 

federados, fazendo parte das políticas públicas na área da saúde, as quais, nos 

termos do estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios, perfazem: 

[...] aproximadamente 400 programas federais sendo executados pelos 
entes municipais. Essa quantidade de programas tem crescido a cada 
ano, uma vez que o atual governo federal valoriza a criação de inúmeras 
políticas sociais, com a transferência de recursos aos Municípios, 
conferindo-lhes a responsabilidade por sua execução.

251
. 

Dado isso, é que vários países se valem das transferências 

constitucionais e voluntárias, fato que fortalece a sobrevivência financeira e 

preservação da autonomia dos municípios, sendo que, no cenário nacional, mais 

de 80% deles possuem menos de 50 mil habitantes, ou seja: não têm a estrutura 

necessária de autossuficiência. Estes entes não tem capacidade de arrecadação, 

pois não detém pessoal e muito menos tecnologia para tanto. 

Com base no exposto acima, é que o equilíbrio da distribuição de 

receitas, considerando as despesas de cada ente, se tornou uma tormentosa e 

complexa equação, tendo em vista os dados supra, que demonstram uma 

imprecisão financeira constituída com base constitucional, quando da estipulação 

da competência tributária dos entes, já que cada tributo tem uma feição e 

amplitude diferente. 

É certo que, a ordem constitucional elaborou outros métodos que 

acabam por atenuar as discrepâncias, como é o caso dos Fundos de Participação 

Estadual (FPE) e Municipal (FPM), de repasse obrigatório, mas que ainda não se 
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mostram suficientes à resolução do problema. Ressalta-se que estes recursos, no 

mais das vezes, são a principais fontes de receita dos pequenos municípios. 

E no tocante à saúde, conclui o Relator do TC 027.767/2014-0-TCU, in 

verbis: 

109. Entre os municípios cujos gastos em saúde são custeados em mais 
de 70% com recursos próprios, há diversos portes e níveis 
socioeconômicos: 76 deles têm mais de 100 mil habitantes, 
representando 25% dos municípios brasileiros com esse porte 
populacional, e 1053 têm menos de 10 mil habitantes, o que 
corresponde a 42% dos municípios nessa faixa populacional. Ademais, 
dentre os mil municípios brasileiros com o pior Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), publicado em 2010 pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 605 
(60,5%) suportaram, naquele ano, mais da metade dos gastos em saúde 
em seu território.  
118. Por sua vez, os municípios de pequeno porte estão associados a 
baixa capacidade financeira, o que enfraquece seu poder de barganha 
frente as forças do mercado. Esse aspecto foi apontado pelo OCDE 
como uma das causas de ineficiência e aumento de custos do sistema 
de saúde suíço, no caso do Brasil, a responsabilidade pela prestação 
dos serviços de saúde é muito mais pulverizada que na Suíça, 
potencializando esse efeito. 

Algumas dificuldades pontuais são constatadas, haja vista que muitas 

vezes os municípios se encontram em situação de sobrecarga financeira quando 

da execução de uma ação de governo. Situação esta que cria a necessidade de 

reflexão se o governo federal não estaria se eximindo do custeio eficaz dos 

programas de saúde, os quais são criados para serem geridos pelos municípios. 

Necessário, para ilustrar o alegado, seja remontada a participação histórica da 

União na saúde pública. 

Sob o olhar de João Alves dos Santos Neto et al: 

Analisar o financiamento e o gasto do SUS nos municípios é uma forma 
de demonstrar a real situação do financiamento público na ponta, onde 
as coisas acontecem, e onde a população realmente sente a dificuldade 
de acessar os serviços públicos de saúde e, assim, expor as 
dificuldades, as diferenças e os modelos adotados, propondo soluções 
que possam contribuir para a consolidação do SUS. Sugere-se a 
necessidade de políticas públicas para eliminar ou minimizar as 
discrepâncias existentes entre os municípios brasileiros, visando suprir 
suas necessidades, tanto em recursos financeiros para as ações de 
saúde, como em tecnologias de aperfeiçoamento da gestão para utilizar 
melhor os recursos disponíveis. Recomendasse, ainda, aperfeiçoar os 



139 

 

sistemas de informações, principalmente em relação aos gastos indiretos 
do estado nos municípios.

252
.  

A Lei Complementar 141/2012, ao estabelecer a obrigatoriedade dos 

estados de aplicar em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 12% dos 

impostos arrecadados, e aos municípios o percentual de 15%, demonstra 

claramente o modelo de gestão descentralizada adotado pelo Brasil, já que agora 

todos os entes são responsáveis pelo investimento, anteriormente exclusivo da 

União até a década de 1990. 

Porém, em 1993 os municípios passaram a participar mais ativamente 

do financiamento e, em 2002, os estados. Mas como consequência da Emenda 

Constitucional n. 29, em 2002 os municípios já estavam assumindo 22% do gasto 

público em saúde e os estados aportando 20% do mesmo253. Nesse diapasão é a 

doutrina de Élida Graziane Pinto: 

Quem tem maior capacidade arrecadatória deveria ser 
proporcionalmente implicado na necessidade de custeio do SUS, já que 
o financiamento da saúde pública e, em particular, os recursos federais 
destinados ao setor devem ser rateados entre os três níveis da 
Federação “objetivando a progressiva redução das disparidades 
regionais”, conforme o artigo 198, parágrafo 3º, inciso II da Constituição 
de 1988.

 254
. 

Resta aclarar que já em 2009, durante a audiência pública sobre a 

concentração de gastos de saúde com recursos dos municípios, realizado no 

Supremo Tribunal Federal255, o então presidente do Conselho Nacional de Saúde, 

Francisco Batista Júnior, bem como o presidente do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Antônio Figueiredo Nardi, 
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confirmaram o que a doutrina já afirmava, ou seja, que “a União e estados não 

investem o necessário em saúde e que o protagonismo dos municípios na área é 

preponderante”. Seguem as falas de tais autoridades: 

Vivemos o que se convencionou chamar de prefeiturização do SUS 
[Sistema Único de Saúde], com a desresponsabilização dos entes 
federais e estaduais na área da saúde e a sobrecarga nos municípios, 
disse Batista Júnior. 
De acordo com Nardi, os gastos municipais com saúde foram 
incrementados em 265% entre 2000 e 2007. “Temos um concreto e real 
subfinanciamento da saúde”, afirmou. Ele citou pesquisa do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que mostra que 
municípios são responsáveis por contratar 70% dos profissionais de 
saúde em todo o país, enquanto os estados contratam 24% e a União, 
7%. De cada dez empregos em saúde, um é federal e três são 
estaduais”.

256
. 

Com efeito, importante análise foi realizada no estudo "O sistema de 

saúde brasileiro em encruzilhada: progresso, crise e resiliência", publicado na 

revista científica BMJ Saúde Global. Foi demonstrado que de 2003 à 2014, o 

gasto municipal per capita com saúde aumentou 126% (R$ 315,7 para R$ 716,5), 

e que desde 2015, essas despesas diminuíram em 6,3%, o que equivale a R$ 

671,1, em 2016257. 

Segundo Massuda 258 , o modelo adotado pelo Brasil é que não 

funciona, já que várias regras se mostram incompatíveis com a realidade. "Não é 

possível que os municípios suportem essa carga financeira. Há uma estrutura 

hoje praticamente impossível de ser custeada dessa forma, com isso um 

descolamento da realidade"259, afirma o sanitarista. 

Ainda mais agora com todo o impacto da regra de teto de gastos, que 

confirma a tendência histórica da regressão da participação de recursos federais 

para a Saúde.  Em 1988, quando o SUS foi criado, a União era responsável por 
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72% dos gastos públicos na área, reduzida a 43% atualmente260. A diferença foi 

assumida por Estados e municípios.  Élida Graziane Pinto261 classifica a mudança 

como erro. “Neste período, a União expandiu a capacidade arrecadatória, que 

hoje é de 60%. Caberia a ela verter mais recursos no SUS, porque é quem mais 

arrecada”262, afirma.  

Inobstante o cenário descrito, Lenir Santos 263  entende que todos 

aqueles que defendem o SUS não podem se sentir inseguros quanto ao seu 

destino, mesmo diante de preocupações com aspectos que possam limitar o 

acesso universal e igualitário, como o subfinanciamento, má gestão, utilização 

política de suas estruturas e outros fatos como falta de medicamento etc., que 

colocam em risco a credibilidade do sistema e da saúde das pessoas. Para tanto, 

o combate às ameaças deve ser diária, como sempre foi feito pelos seus 

defensores. “Não temos que temer propostas, discussões sobre saúde no país. 

Temos que temer o seu funcionamento inadequado por diversos aspectos”264, 

conclui a autora. 

E sobre a luta pela saúde do SUS, Nelson Rodrigues dos Santos265 

relata que por décadas, houve uma verdadeira “militância SUS”, em que mais de 

um milhão de pessoas, dentre elas servidores públicos e também o pessoal 

terceirizado testemunharam, na prática, a entabulação de vários projetos, que 

muitas das vezes não foram executados. 
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Ressalta-se que o Brasil comemora 30 anos de existência do SUS, em 

um contexto de insegurança, frustração e cerceamento do direito à saúde, mas 

que Jairnilson Silva Paim arremata: 

A retomada de um balanço sobre os vetores positivos, obstáculos e 
ameaças nesses 30 anos de SUS não significa complacência com 
equívocos e descaminhos. Para além de fortalecer a motivação para a 
luta dos que defendem o direito universal à saúde, a reflexão sobre 
estudos e perguntas poderá reforçar certas estratégias e criar novas 
para a preservação do SUS.

 266
. 

E após 30 anos de SUS, os municípios continuam sem autossuficiência 

bastante para arcar com suas obrigações constitucionais, mormente quanto à 

saúde, encargo delegado a eles quando da Constituição Federal de 1988. 

Consoante se verificou, os entes periféricos não arrecadam nem metade de suas 

receitas, se tornando dependentes de repasses da União e estados, o que não 

suprem as deficiências financeiras, merecendo discussão e estudos sobre uma 

remodelagem do sistema federativo de cooperação sanitária brasileira. 
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5 NOVAS PERSPECTIVAS AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO E 

GERENCIAL DA SAÚDE 

Diante da crise política e financeira, é que muito se discute sobre a 

implantação de outros modelos de federalismo cooperativo adequado ao Estado 

Social. Um novo paradigma do sistema brasileiro poderia ser formulado a ponto 

de se repensar o financiamento dos direitos sociais a partir de um perfil mais 

democrático.  

Mas as dificuldades são infinitas, tendo em vista a grave crise fiscal 

que o país enfrenta com o aumento do déficit primário e declínio do Produto 

Interno Bruto (PIB), somada à guerra fiscal entre as unidades subnacionais. 

A guerra fiscal desfavorece os entes mais pobres e o que se traduz é o 

desrespeito ao federalismo financeiro cooperativo, indo de encontro à 

manutenção das competências e um sistema justo de distribuição de rendas entre 

as unidades federadas. Todos deveriam juntar esforços para construir um Estado 

mais forte por meio da amenização das desigualdades regionais, em busca do 

desenvolvimento das políticas públicas de forma a cumprir o objetivo 

constitucional previsto no art. 3º da CF. 

O cenário nacional mostra que os entes subnacionais encontram uma 

enorme dificuldade em aderir ao contexto de cooperação financeira, já que disso 

decorre em limitação de autonomia com a redução da capacidade financeira, ou 

seja, de receitas tributárias por parte dos economicamente mais ricos. Daí a 

resistência à reengenharia fiscal tão discutida pela doutrina e juristas. Nesse 

momento de caos financeiro, o que o Governo propõe é a redução de gastos e 

reestabelecimento da economia, momento em que os direitos fundamentais se 

perdem. É que no modelo cooperativo, a integração entre os entes é essencial, de 

forma que as constituições financeiras, econômicas e republicanas conversem 

entre si e garantam a sobrevivência do sistema, sob a ótica de Heleno Taveira 

Torres267, que doutrina: 

Dá-se, em geral, pouca importância à noção de “vínculo federativo”, 
contudo, é questão das mais importantes no trato do federalismo 
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científico. Utilizamos aqui o termo “vínculo federativo” como a relação 
jurídica constituída a partir da incidência da norma jurídica de 
competência que funda o federalismo, o que proíbe conduta diversa 
(regresso à unitariedade de Estado) e assegura, ora como norma de 
garantia, ora como norma de permissão, todas as condutas necessárias 
ao aprimoramento da relação federativa entre os entes do “pacto 
federativo”, que não é uma situação de fato ou mero ato político, mas um 
ato-fato jurídico institucional do existir estatal.

268
. 

Na realidade, o que se questiona é a eficiência do pacto federativo das 

unidades subnacionais e a funcionalidade do federalismo fiscal ao seu 

financiamento, apesar de ser finalidade do federalismo cooperativo o amparo das 

autonomias menos favorecidas, que passam a receber mais recursos necessários 

à execução de suas competências. E tudo isso não combina com o isolamento 

das administrações tributárias269. 

Nessa quadratura, cita-se a “Constituição Financeira cooperativa de 

equilíbrio”, que se traduz em um regime eficaz de distribuição dos impostos e 

contribuições dentro de um sistema tributário de competência auto suficiente270. 

Como garantir uma saúde equânime em um contexto de redução de 

gastos e desvinculação de despesas? Como assegurar a unidade dos entes 

federativos sem prejudicar o alcance dos fins do Estado Democrático de Direito? 

Algumas propostas alternativas de resolução da crise fiscal caminham 

para o aumento de arrecadação. E uma reforma de espeque talvez não seja uma 

solução viável, consoante se depreende do pensamento de Júlio Marcelo Oliveira 

sobre o tema: 

Registre-se aqui a imensa dificuldade de se aprovar uma grande reforma 
tributária, sobre a qual nunca se chega a consenso algum. Reformas 
pontuais e graduais tem muito mais chance de serem aprovadas pelo 
Congresso Nacional pela simples razão de que é muito mais simples 
obter consenso e maioria ao redor de pequenas mudanças que de 
grandes e complexas alterações do sistema.

271
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No sentir de Heleno Taveira Torres272 o federalismo fiscal hoje domina 

a pauta política e jurídica, a demandar uma reforma do pacto federativo e do seu 

financiamento, com reformas fiscal, tributária e ainda a redistribuição dos gastos 

públicos. Isto porquanto o modelo cooperativo traz um perigo que se concretizou 

no sistema pátrio, qual seja, o agigantamento da União, com a subordinação 

consensual dos demais entes, ao preferir se manter pelas transferências 

voluntárias e guiadas pelo dirigismo do poder central, acabando por abrir mão de 

sua autonomia. 

E mais, como o federalismo cooperativo não pode sofrer retrocesso, 

por ser uma cláusula pétrea – art. 60, §4º da CF, será inadmissível a prevalência 

da União em detrimento da promoção do desenvolvimento equilibrado. O poder 

central deveria elaborar reforma no sentido de aumentar as transferências 

constitucionais na mesma proporção que diminuiria as voluntárias, replanejar as 

fontes próprias de receitas dos entes periféricos 273 . E sobre a vedação do 

retrocesso bem explana Aline Moreira da Costa: 

Se uma medida de caráter retrocessivo viola o núcleo essencial de um 
direito fundamental social, ela deve ser imediatamente declarada 
inconstitucional, sem sequer ser considerada a possibilidade de 
modulação de seus efeitos. Isso porque, quando uma medida atinge o 
núcleo essencial de um direito, e, portanto, da própria dignidade humana, 
não pode haver razão que justifique o interesse social na 
constitucionalidade da medida. Não há interesse social que ratifique a 
ofensa ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana.

274
.  

Como defende Heleno Taveira Torres 275 , questão extremamente 

urgente para o federalismo fiscal, é a resolução da guerra fiscal, especialmente 

em matéria de ICMS, que acaba por reduzir a capacidade de financiamento dos 

Estados e da participação dos municípios no "valor adicionado", que nos moldes 

atuais, amplia a capacidade arrecadatória, já que eles recebem parte do ICMS 

das transações ocorridas em seu âmbito espacial, garantindo, desta forma, um 

federalismo mais equilibrado. 
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Nessa banda, várias propostas caminham no sentido da substituição 

do ICMS por um imposto único, de valor agregado, lei federal com administração 

estadual, o que poderia representar o retrocesso no federalismo cooperativo, à 

medida em que transforma os estados em reféns da União. 

É bom lembrar que parte da guerra fiscal ocorre por desobediência ao 

preceito do art. 150, §6º, e art. 155, §2º, XII, g, da CF, que exige a aprovação 

unânime do Conselho de Administração Fazendária - CONFAZ, para a concessão 

unilateral de incentivos fiscais. Essa guerra poderia ser resolvida com a reedição 

da LC 24/1975 e modificações na seguinte ordem: critérios materiais qualitativos 

para concessão de incentivos fiscais; eliminação da unanimidade e criação de 

quórum para tomada de decisão no Confaz por maioria absoluta; a obrigação do 

Estado de destino de aceitar o crédito integral escriturado pelo contribuinte; 

uniformidade de alíquotas nas operações de circulação de mercadoria em geral, 

salvo às exceções deliberadas multilateralmente no Confaz; e criação de um 

fundo de compensação para as desigualdades regionais276. 

A revisão das renúncias fiscais também é vista como uma das 

possibilidades de amenizar o caos da saúde pública. Neste sentido Cláudia 

Collucci: 

Hoje essas isenções somam cerca de R$ 283 bilhões, de acordo com o 
Tribunal de Contas da União. Representam o dobro do orçamento do 
Ministério da Saúde em 2017, que foi de R$ 124 bilhões. Não são raras 
as vezes em que essas isenções acabam, inclusive, gerando ainda mais 
gastos ao sistema de saúde. É o caso daquelas dadas à produção de 
motocicletas na Zona Franca de Manaus e à indústria de bebidas 
açucaradas. 
O gasto tributário associado aos planos de saúde, estimado em R$ 12,5 
bilhões em 2015, também é outra questão polêmica. Não seria justo 
esse dinheiro ser transferido para a atenção primária, para expansão das 
equipes de saúde da família, por exemplo, e para a melhoria das redes 
de média e alta complexidade? Só lembrando que esses subsídios 

favorecem hoje a camada da população com mais renda.
 277
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O Banco Mundial278 retrata a sugestão de reformas na saúde brasileira, 

quando da edição de documento voltado aos “presidenciáveis” de 2018, 

reiterando a necessidade do país em não incluir a saúde no teto dos gastos, e 

frisa a possiblidade de obtenção de resultados melhores de acordo com o nível 

atual de gastos públicos. Afirma inclusive o desperdício de R$ 22 bilhões de reais 

e indica ainda a necessária cooperação entre iniciativa pública e privada. Seguem 

os termos: 

No Brasil, existe pouca ou inexistente (sic) cooperação entre os sistemas 
público e privado de saúde. Existe potencial para regular a relação entre 
os dois sistemas de forma a maximizar a colaboração, incluindo fluxos 
conjuntos de pacientes e de informações. Por exemplo, as 
operadoras de planos e seguros saúde tem crescentemente adotado 
ações na APS (atenção primária à saúde), o que pode ser 
uma oportunidade para complementar ações e garantir cobertura de 
serviços primários.

279
.  

Prossegue ainda o periódico, demonstrando a ideia do Banco Mundial 

na eficiência e resolutividade, já que sugere um investimento extra de R$ 13 

bilhões para a expansão da Estratégia Saúde da Família, justificando que o 

aumento da cobertura seria resultado dos “ganhos de eficiência de pelo menos 

0,03% do PIB”. Tal quantia seria retirada da atenção hospitalar e ambulatorial, 

mantendo os serviços de média e alta complexidade nos níveis atuais. O Banco 

tece críticas no volume de isenções e incentivos fiscais, que, segundo ele, 

perfazem mais de 30% do gasto federal em saúde. E por fim, propõe eliminar ou 

limitar a dedução no Imposto de Renda dos gastos com saúde280. 

Outra questão merece ser analisada: o federalismo cooperativo 

demanda responsabilidade, transparência, planejamento e controle de gastos por 

parte dos entes. Devem manusear com cuidado o seu sistema tributário, instituir e 

cobrar seus tributos, bem como não abusar das renúncias de receita, que muitas 

vezes não atendem ao interesse público. Diminuir as desigualdades regionais é 
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dever de todos, em esforços comuns, nos termos dos programas definidos pela 

União281. 

E um bom ponto de partida seria a efetivação do controle previsto no 

art. 52, XV da CF, que delega ao Senado Federal a competência de avaliar 

periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, consoante 

leciona Heleno Taveira Torres:  

Quanto maior a expansão dos serviços do governo das unidades 
federativas, maior a pressão fiscal sobre a economia, o que se soma às 
disparidades inter-regionais. Por isso, o dever de controle da 
funcionalidade do sistema é de extrema importância, pelo quanto 
propicia de transparência e previsibilidade estrutural quanto à evolução 
do sistema fiscal.

282
. 

Ainda no contexto do federalismo, Fernando Facury Scaff283 relembra 

um dos objetivos fundamentais insculpidos na CF/88, qual seja, a redução das 

desigualdades sociais, regionais, e intrarregionais, desafio a ser protagonizado 

pelo Direito Financeiro: 

Nesse sentido, o papel a ser desempenhado pelo Direito Financeiro é 
fundamental, pois é através desse ramo do Direito que se poderá 
desenhar tal caminho, com instrumentos que possibilitem a retomada do 
crescimento em nosso país — e não em outros países, como se verifica 
hoje, seja pela fuga de cérebros, seja pela fuga de capital, ou pelo 
desmanche da indústria nacional.

284
.  

Nessa quadratura, lembra a necessidade de inclusão, no dia a dia 

político, dos objetivos fundamentais. “Só através do pontapé inicial com capital 

público é que se terá o retorno do capital privado ao papel de instrumento de 

desenvolvimento nacional”285.  

Entretanto, além de reformas em uma dimensão superior, qual seja, do 

próprio Estado, algumas soluções específicas, especialmente no tocante à 

gestão, são válidas ao aperfeiçoamento do sistema de saúde.  
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Algumas soluções no macrossistema nacional poderiam trazer 

benefícios à saúde, segundo a OXFAN, quais sejam: 

 Equilibrar o sistema tributário, reduzindo o peso da tributação 
sobre o consumo (indireta) e aumentando o peso da tributação sobre 
patrimônio e renda (direta) do topo da pirâmide social. 

 Revogação da Emenda Constitucional 95 que criou o Teto dos 
Gastos, direcionando o ajuste fiscal para aqueles setores beneficiados 
por políticas de incentivos, isenções de impostos, baixa tributação e 
privilégios corporativos, e não às custas de políticas sociais 
fundamentais para a maioria da população. 

 Restabelecer a tributação sobre lucros e dividendos e aumentar a 
tributação sobre herança de maneira progressiva. 

 Reduzir as isenções fiscais e aumentar os investimentos em 
políticas públicas e serviços básicos como educação (implementação do 
Plano Nacional de Educação) e saúde (fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde). 

 Melhorar a qualidade, a progressividade e a transparência do 
gasto público, e redefinir as prioridades no controle desse gasto, 
fortalecendo mecanismos que permitam seu monitoramento por 
cidadãos e cidadãs, organizações da sociedade civil e órgãos públicos 
de controle.  

 Fortalecer mecanismos de combate à corrupção, avançando em 
reformas políticas específicas que reaproximem a população brasileira 
das instituições públicas e políticas do país.

286
. 

O TCU, apesar de atuar na contramão do entendimento do STF, 

quanto ao gasto constitucional anual da União, tem realizado várias fiscalizações 

em diversas áreas da saúde, as quais ensejaram sugestões de possíveis 

melhorias para o setor, dentre elas: aperfeiçoar a definição das responsabilidades 

dos entes quanto à oferta de serviços e ações de saúde; reduzir a fragmentação 

das normas; melhorar a qualidade e a integridade dos dados da saúde; 

aperfeiçoar a formação dos conselheiros de saúde; priorizar as ações de atenção 

básica como forma de manter a sustentabilidade do sistema e apoiar estados e 

municípios no processo de regionalização da assistência à saúde287. 

Francisco Rozsa Funcia ressalta ainda a forma como a sociedade civil 

e a academia poderiam contribuir para que a situação crítica que vive a saúde 

brasileira, mencionando o manifesto coordenado pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) que assim pode ser sintetizado: 
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Às vésperas da realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, a 
unidade da luta institucional, social e popular em defesa do SUS deve 
conciliar três eixos de ação que podem resolver no curto prazo os efeitos 
negativos do subfinanciamento do SUS para o atendimento de saúde da 
população: 

 Apoiar a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
01-A/2015 – que modifica a Emenda Constitucional nº 86/2015 por meio 
do aumento do valor da aplicação mínima da União em ASPS para 
19,2% da Receita Corrente Líquida e rejeitar a prorrogação da DRU 
(Desvinculação das Receitas da União) para 2023 com alíquota 
majorada para 30% em tramitação no Congresso Nacional; 

 Defender a criação de uma contribuição sobre as movimentações 
financeiras (nos moldes da CPMF) e a taxação sobre grandes fortunas 
como novas fontes exclusivas para o SUS, cujos projetos estão 
tramitando no Congresso Nacional, de caráter progressivo (quem dispõe 
de maior capacidade contributiva deve pagar mais) e compartilhada 
entre a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios; Reforma 
tributária que promova a justiça fiscal, e; 

 Cobrar do governo federal a mudança da política econômica de 
caráter recessivo, com o início imediato de um processo de redução da 
taxa de juros, por outra política voltada para o crescimento econômico 

com inclusão social.
 288. 

Por fim, a ausência da participação popular de forma mais ativa, por um 

sistema de saúde melhor e mais eficiente, somada a falta de transparência do que 

acontece no SUS, são falhas que fazem toda a diferença.  

Como lembra Cláudia Collucci, a LC 141/2012 determina ao gestor, 

apresentar quadrimestralmente, em audiências públicas, relatório que permita que 

a sociedade monitore as ações de saúde. Acerca do assunto explana: 

No âmbito federal, desde que a lei entrou em vigor, ocorreram apenas 
quatro reuniões no Congresso Nacional. Neste ano, o relatório deveria 
ter sido apresentado em maio e isso ainda não aconteceu. Falta 
transparência também no dia a dia do SUS, o que gera incerteza e 
insegurança. Por exemplo, ficar sem saber o tempo de espera por um 
especialista ou por uma cirurgia é um fator de estresse e de 

descontentamento do usuário.
289. 

Arremata afirmando que “enquanto o brasileiro enxergar o SUS como 

um sistema só para os pobres, ele continuará sendo, de fato, um sistema 
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pobre”290. 

Por fim, propõe Áquilas Mendes algumas medidas em prol do melhor 

financiamento do SUS: 

 
1. Revogar a Emenda Constitucional 95; 
2. Alterar por completo a política macroeconômica ortodoxa mantida 
pelos governos desde 1995, isto é, o tripé macro-econômico; 
3. Mudar o perfil da dívida pública federal, com o intuito de alongar os 
prazos, buscando também, eliminar a indexação dos títulos emitidos às 
variáveis macroeconômicas SELIC, inflação e câmbio, e assim a 
redução do pagamento de juros sobre a dívida de seu caráter 
concentrador de renda; 
4. Realizar auditoria da dívida pública federal para evitar novos contratos 
danosos ao povo brasileiro junto às instituições financeiras, com 
limitação do pagamento de juros; 
5. Aprofundar os mecanismos de tributação para as remessas de lucros 
e dividendos realizadas pelas empresas multinacionais, atualmente 
isentas na legislação, com destinação ao Orçamento da Seguridade 
Social (saúde, previdência e assistência social); 
6. Extinção da DRU; 
7. Aumentar o financiamento federal na saúde de 1,7% para 3,5% do 
PIB, buscando aproximar o total do gasto público (somados a estados 
1,0% e municípios 1,2%) com o com o gasto na média dos países 
europeus com sistemas universais (cerca de 6%); 
8. Elevar o percentual da alíquota de aplicação em ações e serviços 
públicos de saúde sobre a Receita Corrente Líquida (hoje de 15%); 
9. Rever a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), atual instrumento de 
estrangulamento das finanças públicas e indução da privatização dos 
serviços públicos, excluindo o limite com gasto das despesas de pessoal 
da LRF para a saúde e educação; 
10. Extinguir a renúncia fiscal implícita na declaração de renda da 
pessoa física e jurídica em relação a gastos com saúde, afetando o 
gasto privado direto “do bolso” e em planos e seguros de saúde, que não 
poderiam mais contar com financiamento pelo Estado. A revisão dessa 
renúncia fiscal deveria se basear na perspectiva de que grande parte do 
valor fosse alocado anualmente para o SUS. 
11. Elaborar proposta de extinção da renúncia fiscal para as entidades 
filantrópicas e para a indústria farmacêutica, com a exigência de um 
estudo sobre o impacto dessa ação sobre a oferta de ações de serviços 
de saúde e sobre o preço dos medicamentos; 
12. Adoção de mecanismos de tributação para a esfera financeira, como 
por exemplo, por meio da criação de uma Contribuição sobre as 
Grandes Transações Financeiras (CGTF), que incidisse sobre os que 
movimentam nas suas contas bancárias, por exemplo, cerca de R$ 2 
milhões mensais –, com destinação vinculada à Seguridade Social, 
sendo 50% para a Saúde; 
13. Estabelecimento da Contribuição sobre Grandes Fortunas com 
destinação para a seguridade social, com destinação de 50% para a 
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saúde;
291

. 

Revogação da EC 95/16, remodulação do federalismo cooperativo 

fiscal e sanitário, reforma fiscal com melhor distribuição de rendas aos municípios, 

maior participação da comunidade na gestão da saúde, dentre outras, são 

aspectos relevantes a serem pensados para sanear os impasses normativos e 

gerenciais inerentes ao subfinanciamento da saúde. 

No entanto, como primeiro passo, e em respeito ao artigo 194, IV e 

ainda ao Pacto internacional de Direito Social, Econômico e Cultural, o Estado 

brasileiro poderia reestabelecer o investimento à saúde realizada em anos 

anteriores à 2015, se atentando ao princípio da vedação do retrocesso já 

analisado no presente trabalho.   
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho visou a compreensão do subfinanciamento da 

saúde sob dois aspectos a saber: o federativo e o jurídico, tendo como marco 

referencial, o desrespeito estatal ao princípio da vedação ao retrocesso social, o 

que levou, de conseguinte, ao enfraquecimento do federalismo cooperativo 

sanitário.  

Isto, porquanto normas constitucionais de garantia do custeio do 

sistema da saúde pública brasileira não foram cumpridas, sendo outras alteradas 

e criadas sem a edição de meios alternativos equivalentes à preservação dos 

valores. Situação esta que, aliada às falhas gerenciais decorrentes do modelo de 

Federação adotado, quando da descentralização e regionalização, agravaram a 

falta de efetividade dos serviços e ações de saúde.   

E foi mais além. Seguiu-se na proposta em demonstrar a 

regressividade do financiamento da saúde após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, ocasião que remeteu tal direito ao rol dos direitos fundamentais.  

Como escorço constitucional e legal recente, se tem a garantia 

constitucional da Carta de 1988 (art. 55 do ADCT), de alocação mínima federal de 

30% do orçamento da seguridade social ao setor. Tal marco fora considerado 

como piso de custeio por parte da doutrina, e de conseguinte não passível de 

regressão, mas sim, de progressão, em respeito ao artigo 194, IV da Constituição 

Federal de 1988, em consonância com o Pacto Internacional de Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais.  

Entrementes, as medidas que se sobrevieram seguiram passos 

contrários, aliadas ao não cumprimento dos 30%.  

Em seguida, se editou a EC 29/00, fixando normas de correção do 

custeio, oportunidade em que houve a redução dos gastos para 14% da Receita 

Corrente Líquida (RCL) federal. O texto delimitou somente os mínimos 

constitucionais de financiamento para os municípios e estados, deixando a União 

sem parâmetros sólidos, alçando os critérios de rateio de seus recursos, à edição 

de Lei Complementar, elaborada anos depois, por meio da LC 141/12, que 

convencionou como base de cálculo, o valor empenhado no exercício anterior, 
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acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente ao PIB do ano anterior. 

Por fim, veio a EC 86/15 convencionar um valor de custeio da União, 

na progressão anual de 13,2% a partir de 2016, chegando a 15% em 2020, 

porcentagem esta definitivamente consagrada pela EC 95/16, cujo texto também 

dispôs sobre o teto de gastos. Diante do cenário de regressividade, tais emendas 

foram objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Uma delas, a ADI 5595 

cujo objeto se traduz na discussão da regressão do financiamento, requereu a 

compensação de 3,2 bilhões a título de custeio de 2016, aliado aos restos a pagar 

cancelados até 2015, tendo cautelar deferida com a determinação dos 15% para 

o exercício de 2016.  

Quanto a EC 95/16, esta foi combatida pela ADI 5658, sob o 

argumento de que o congelamento dos gastos com as despesas primárias até 

2036 teria usurpado a discricionariedade do gestor quando da decisão 

governamental referente à alocação dos recursos públicos, em flagrante 

desconexão com as possibilidades de crescimento das receitas. 

A regressividade do custeio, especialmente no que tange aos restos a 

pagar cancelados até 2036, foi objeto de resoluções exaradas pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que chegou a reprovar o Relatório Anual de Gestão 

(RAG) 2016 e 2017 da União, bem como a programação orçamentária do 

Ministério da Saúde para 2019. 

O subfinanciamento se agrava com a falta de efetividade normativa 

capaz de definir responsabilidades e sanções dos entes federados em suas 

pactuações, especificamente quanto ao auxílio financeiro da União para os 

municípios. Prova do alegado foi a menção do TCU, no TC 027.767/2014-0, em 

casos como o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), o qual, 

apesar de prever repasses financeiros, se omitiu na responsabilidade da União 

em fazê-los. Consequência disto foi exatamente a extinção do COAP, em 2018, 

por falta de adesão dos municípios. 

Falha grave se verificou ainda em sede do TCU, reforçado pelas várias 

resoluções do CNS. Isto porquanto a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) se 

quedou inerte em regulamentar os critérios de repasses aos municípios, em 
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revelia às leis de regência, que inclusive, se mostram confusas, com a edição de 

mais de quatorze critérios a ser considerados. Fato é que os blocos de 

financiamento foram formados sem que a metodologia seguisse à ordem legal, à 

revelia das determinações do TCU e CNS. 

Também como proposta do presente estudo, houve por bem examinar 

alguns impasses gerenciais elencados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

no TC 027.767/2014-0 (Acórdão 2.888/15), capazes de agravar ainda mais a crise 

que se encontra a saúde brasileira. 

Dentre eles a falta de clareza e obediência legal, por parte da CIT, 

quando da elucidação da metodologia utilizada nos critérios de repasse, com a 

posterior redução dos blocos de financiamento que, desde 2007 se somavam em 

seis frentes, mas agora, com o intitulado “SUS legal”, foram restringidos a dois – 

custeio e de investimentos.  

As críticas e elogios quanto à nova forma circundam o mesmo fato: a 

liberdade antes inexistente, e presente no novo modelo, de os municípios 

direcionar seus recursos às finalidades por eles declaradas prioritárias.  

É que a margem de liberalidade preocupa sobremaneira os estudiosos 

da área, a julgar pela fragilidade dos entes periféricos, em especial aqueles de 

pequeno porte e que representam mais de 80% dos municípios brasileiros, os 

quais podem se ver reféns das regras de mercado e grandes indústrias 

farmacêuticas.  

O temor ainda se funda ao fato de que o “SUS legal” reforça a 

descentralização e municipalização excessiva, enfraquecendo o pacto federativo 

e a regionalização, com o agravamento da fragmentação das políticas públicas, 

problema enraizado no sistema brasileiro e até o momento não estancado.  

A fragmentação também fora objeto de análise da Corte de Contas 

quando do TC 027.767/2014-0, oportunidade em que procedeu avaliação de 

políticas públicas, e concluiu pela falta de coordenação e coerência na gestão,  

bem como na sobreposição das ações, o que poderia acarretar a falência da 

otimização de resultados. 
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Basta ver a competição estabelecida entre as próprias políticas 

públicas. Isto porquanto, cada uma de per se, no mais das vezes requer uma 

contrapartida dos entes, acabando por comprometer o orçamento dos 

interessados e enfraquecendo novamente o processo de regionalização. Isso sem 

mencionar a falta de orientação integrada e coerente, aliada à ausência de apoio 

técnico e financeiro da União. 

Não que o Ministério da Saúde tenha se omitido em realizar ações 

necessárias à implementação da regionalização ou do COAP, como menciona o 

TCU, mas sim, ao fato de que os esforços não foram suficientes a estancar a 

falência do COAP, extinto em 2018; e muito menos alavancar o desenvolvimento 

da regionalização. 

Por fim o estudo se convergiu à análise da sobrecarga de custeio sobre 

os municípios. 

 Atualmente, o país vive uma assimetria distributiva. Sem o necessário 

aumento do poder tributário, os municípios passaram a depender de repasses 

federais para conseguir cumprir suas obrigações, o que leva à reflexão sobre a 

necessidade de se aprimorar o formato atual de federalismo fiscal brasileiro. 

Heleno Taveira Torres 292  doutrina sobre a carência de soluções para os 

problemas constantes do federalismo fiscal, enfocando a importância da reforma 

tributária e federativa, já em curso no âmbito do Estado brasileiro. 

Ocorre que a composição dos cálculos do repasse dos recursos ao 

SUS, da forma com o que vem sendo realizada, não atende o aumento 

progressivo da demanda por ações e serviços públicos de saúde, o que traduz 

uma cooperação federal deficiente, configurando desobediência ao princípio da 

vedação de retrocesso de modo a mitigar a eficácia dos direitos fundamentais 

prestacionais e o próprio pacto federativo293. Logo, resta claro o subfinanciamento 

das ações e serviços do SUS, o que leva os municípios a sofrer uma enorme 

vulnerabilidade fiscal. 
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Fato é que a estrutura criada no Brasil em relação ao Sistema Único de 

Saúde serviu de alicerce ao sistema constitucional assimétrico em decorrência do 

excessivo gerenciamento do Executivo e ausência de distributividade equânime 

dos recursos federais, dificuldades financeiras, burocráticas e de gestão. Notou-

se impasses de toda ordem, quais sejam, legislativos, gerenciais, financeiros, sem 

citar a falta de diálogo entre as áreas de saúde e direito. Nesse contexto é que 

surge o Direito Sanitário como ciência jurídica de alicerce à Saúde.  

Ideal seria que a Constituição Federal criasse um sistema equitativo de 

repartição e arrecadação de receitas, bem como uma justa distribuição de rendas, 

capaz de tornar os municípios autossuficientes diante de suas responsabilidades 

e competências materiais na consecução dos direitos fundamentais e de interesse 

social. Não foi o que ocorreu. 

A luta para que os princípios constitucionais de tutela do financiamento 

suficiente fossem respeitados se tornou diária e árdua, fazendo com que os 

preceitos da contenção do retrocesso, atenção à Dignidade da Pessoa Humana e 

progressividade de custeio dos direitos fundamentais à guisa da ordem 

constitucional passassem a ser uma forte bandeira, com vitórias espaçadas, mas 

existentes. 

Prova do alegado foi o efeito da cautelar concedida na ADI 5595, que 

implicou, em 2018, no repasse adicional de R$ 3,8 bilhões para as ações de 

saúde, em consequência de fonte adicional de custeio dos recursos do pré-sal. 

Mas ainda paira esperança e força de que a situação atual se altere, 

ainda que em passos bem lentos. Que o SUS respire novos e bons ares já que ao 

completar 30 anos em 2018, sofre com as ações do Estado Brasileiro. Eis: 

Cumpre incidir sobre a correlação de forças, altamente desfavorável no 
presente, e acumular novas energias para tempos mais propícios, sem 
desprezar a atuação aqui e agora, com novas formas organizativas. É 
esta prática política que requer o melhor da militância e convoca para a 
ação em defesa do direito à saúde e do SUS. Se o Estado sabota o 
SUS, resta à sociedade civil lutar pela RSB e por um sistema de saúde 
universal, público, de qualidade e efetivo, cabendo ao movimento 
sanitário contribuir para imprimir um caráter mais progressista à 
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revolução passiva brasileira.294
. 

E como principal desafio a ser enfrentado pelos gestores públicos, 

doutrina Francisco Rozsa Funcia: 

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme o artigo 
196 da Constituição Federal. Mais do que nunca, a defesa do SUS 
passa pela luta contra a redução de recursos do Ministério da Saúde e, 
ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento de ações voltadas para a 
melhoria da qualidade do gasto. É preciso superar o discurso 
conservador daqueles que querem acabar com o SUS sob a alegação 
de que “recurso não falta, o que falta é gestão”. Os parâmetros 
internacionais apontam para uma aplicação mínima de 7% do PIB para 
sistemas de saúde com as características do SUS, enquanto que, no 
Brasil, em termos consolidados, os governos federal, estaduais e 
municipais aplicam menos de 4% do PIB. Portanto, a luta é sim por mais 
recursos, inclusive para financiar ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do gasto.
 295. 

À vista do analisado até aqui, revela-se imprescindível o 

desenrolar judicial das ADI’s 5595 e 5658, para que a proteção da dignidade 

humana, justiça social, e em especial, da Saúde, possam ser passíveis de 

recuperação. Tudo isso aliado à organização gerencial e de conseguinte, um 

sistema mais eficiente. 

Entrementes, mister estancar desde já o retrocesso social, e 

avançar rumo à restauração do financiamento do setor, cujo recuo tem 

reverberado na organização do sistema de saúde, na gestão e estruturação da 

regionalização. Tudo isso em prol da saúde individual e coletiva condizente com a 

solidariedade estatal decorrente do Federalismo Cooperativo Fiscal e Sanitário. 
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