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RESUMO
O trabalho analisa o fenômeno da judicialização da saúde pública no Brasil que, na esteira do
neoconstitucionalismo ganhou força e dimensão relevante nos últimos quinze anos no país. Como solução
individual de acesso ao direito social a saúde, a judicialização não contribui para consolidar a democracia e,
tem como resultado negativo o uso dos recursos finitos da saúde de forma diferente daquela planejada no
orçamento publico. Democratizar a construção dos orçamentos públicos pela via da participação da
população com o apoio do Ministério Público é uma caminho coletivo, que poderá ser mais efetivo para
cidadania brasileira.
PALAVRAS-CHAVES: Judicialização - Saúde - Orçamento - Participaçào popular

RESUMEN
El trabajo analiza el fenómeno de la legalización de la salud pública en Brasil, que, a raíz de
neoconstitucionalismo ganó fuerza y tamaño significativo en los últimos quince años en el país. Como una
solución única para acceder al derecho social a la salud, la legalización no ayuda a consolidar la democracia,
y tiene el uso negativo de los recursos finitos de la salud de manera diferente de lo previsto en el
presupuesto público. La democratización de la construcción de los presupuestos públicos a través de la
participación de la población con el apoyo de los fiscales es un camino colectivo, que puede ser más eficaz
para la ciudadanía brasileña.
PALAVRAS-CLAVE: Judicializacion - Salud - Presupuesto - Participación Popular

INTRODUÇÃO
 
O fenômeno da judicialização da saúde atinge no Brasil contemporâneo tanto a saúde pública

como a saúde privada. Não se restringe somente a saúde, podendo ser encontrado também na área da
educação, principalmente para garantir o acesso a vagas em creches municipais, cujos números de vagas via
de regra se encontram aquém das necessidades dos municípios. Mas é na saúde que o fenômeno se
manifesta com maior intensidade.

A conseqüência imediata para ambos os setores, público e privado, é a utilização de recursos
econômicos que não estavam previstos e, que tem que ser rapidamente alocados em razão da necessidade do
cumprimento de ordem judicial obtida especialmente para esse fim.

A repercussão no âmbito da saúde privada não será objeto deste trabalho, embora o assunto
mereça estudo cuidadoso porque ao contrário da lenda que crê que os recursos disponibilizados para atender
sentença judicial atinjam os fabulosos lucros das operadoras de saúde privada do país, a realidade é que isso
não ocorre exatamente dessa forma.
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As sentenças judiciais proferidas contra operadoras de saúde privada são cumpridas com
recursos da mutualidade, o que de alguma forma impacta no preço que é cobrado de todos. Isso torna a
saúde privada cada vez menos acessível às camadas de baixa renda da população provocando ou a
desvinculação de parte da população que não consegue arcar com os aumentos anuais oriundos das taxas de
sinistralidade, ou a opção de não contratar por parte daqueles que até planejavam fazê-lo mas que, diante
dos aumentos do valor da mensalidade não conseguem se inserir em um grupo mutual.

No âmbito da saúde pública cuja reflexão é objeto deste trabalho, as conseqüências são aqui
classificadas: as de ordem imediata e as de ordem mediata. As de ordem imediata têm sido estudadas face
ao impacto das decisões judiciais nos orçamentos públicos dos estados e municípios.

Afirmam os gestores públicos da área da saúde que não há peça orçamentária que possa ser
administrada de forma racional sendo atingida, sistematicamente, por sentenças judiciais que obrigam o
deslocamento de recursos para atender demandas individuais, muitas das quais extremamente custosas,
como ocorre com os tratamentos médico-hospitalares e medicamentosos de moléstias raras.

Mas a repercussão a médio e longo prazo do fenômeno da judicialização da saúde é que interessa
para a reflexão deste trabalho. Essa repercussão é a despolitização da vida cotidiana, a ausência de
participação da sociedade civil nas questões fundamentais como saúde e educação e, principalmente, a
substituição do debate político pela sentença individual que aparentemente garante direitos mas que, em
realidade, afasta o cidadão da esfera do público e potencializa o judiciário como instrumento de “consumo”
de direitos.

Esse prisma do fenômeno da judicialização da saúde no Brasil contemporâneo é que merecerá a
reflexão deste trabalho, utilizando como fundamento teórico a teoria crítica.

 
1. O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL – INSTRUMENTOS DE POSITIVAÇÃO.

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Organização das Nações

Unidas de 1948  prevê no artigo artigo XXV, 1, que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.

No Brasil a positivação dos direitos humanos mereceu especial cuidado de parte da Assembléia
Nacional Constituinte constituída em 1986, sobretudo porque o país encerrava um período de 21 anos de
ditadura militar em que os direitos civis, políticos e sociais foram agredidos sistematicamente.

O artigo quinto da Constituição Federal tratou detalhadamente dos direitos e garantias
fundamentais e o artigo sexto cuidou da mesma forma dos direitos sociais.O acesso à saúde pública é direito
social previsto que está contemplado no artigo sexto da Constituição Federal brasileira.

O artigo 196 e seguintes da Constituição Federal explicitam de que forma o Estado atuará em
relação à saúde pública, que é definida como um direito de todos e um dever do Estado.

E o artigo 198 prevê que:
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
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I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
Parágrafo primeiro – O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

 
Dois aspectos do texto constitucional são relevantes e merecem análise atenta: a previsão de

participação da comunidade e a utilização de recursos financeiros de todos os entes políticos para o
financiamento do sistema único de saúde.

Esses dois fatores permitem à comunidade o direito de participar efetivamente da elaboração da
peça orçamentária do município, do estado e do governo federal, em especial no tocante aos recursos
destinados à saúde para debater não apenas o montante, mas principalmente a destinação desses recursos de
modo a coibir o uso indevido ou o gasto desnecessário.

A Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes determina no artigo segundo, que a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

E o parágrafo primeiro do artigo prevê que:
 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

 
O artigo sétimo do mesmo texto legal, elenca como princípios do Sistema Único de Saúde a

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; a integralidade de
assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; a
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; e, o direito à informação, às
pessoas assistidas, sobre sua saúde.

Há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro uma ampla previsão de proteção do direito
social à saúde, com detalhamento e especificação de princípios para a aplicação da lei ao caso concreto o
que, em tese, permite a defesa desse direito em todas as instâncias em que possa ser reivindicado junto ao
poder público, tanto na esfera federal, como na estadual e municipal.

 
2. CONSEQUÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA JUDICIALIZAÇAO DA SAÚDE.
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O sistema público de saúde no Brasil não tem ainda a qualidade e a eficiência desejadas pela
população. São inúmeros os casos reportados pela mídia, quase diariamente, noticiando mortes de crianças,
adultos e idosos por falta de atendimento no modo ou no tempo adequados, quando não em ambos.

Também é precário ainda o sistema de fornecimento de medicamentos, embora em algumas
áreas específicas o país tenha conseguido articular um trabalho muito bom, servindo como referência
internacional.

É o que acontece com o fornecimento de medicamentos para os portadores de vírus HIV que já
há muitos anos são atendidos por uma política pública de fornecimento dos vários medicamentos
necessários para garantia de sua qualidade de vida, sem que haja nenhum problema na continuidade do
fornecimento.

Apesar desse exemplo positivo a realidade é que em outros setores, com medicamentos até mais
simples e menos custosos, a regularidade do fornecimento ainda é precária deixando muitas vezes sem o
produto pessoas que efetivamente necessitam.

Acontece corriqueiramente com medicamentos para doenças que afetam grande parte da
população em determinadas faixas etárias, como pressão alta, diabetes, doenças coronárias, entre outras.

Os medicamentos, no Brasil, têm carga tributária que chega a 33,9% do valor final a ser pago
pelo consumidor, conforme noticiado no portal www.jornalnacional.globo.com.br, em 02 de abril de 2010.
A notícia informa ainda que países da América Latina como a Argentina têm carga tributária de 21% e que
em países como México e Colômbia os medicamentos são isentos de impostos.

A carga tributária aliada ao valor a ser pago aos laboratórios farmacêuticos contribui para que os
medicamentos sejam excessivamente caros. Para que se tenha uma idéia, um medicamento para controle de
pressão arterial com 20 miligramas e caixa com 30 comprimidos, tem custo final para o consumidor de R$
125,97 (cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos). Esse valor significa 24,7% do valor do salário
mínimo nacional.

Além dos medicamentos caros, a população brasileira enfrenta ainda a dificuldade de acesso a
novas tecnologias na área da saúde, normalmente muito restritas no serviço público embora fartamente
encontradas nos serviços privados. Exames com uso de imagens, acesso a próteses e órteses de qualidade,
tratamentos medicamentosos oferecidos apenas em hospitais e quase sempre com substâncias importadas,
são possibilidades que não estão acessíveis aos usuários da rede pública de saúde, muito embora sejam
frequentemente recomendados por médicos que atendem nessa mesma rede pública.

Além desses casos, também são freqüentes no serviço público de saúde o número escasso de
leitos em unidades de terapia intensiva, em unidades de hemodiálese, em unidades de terapia intensiva
neonatais, entre outras.

Finalmente, há na atualidade um grande número de tratamentos em fase experimental, como
aqueles com uso de células tronco embrionárias, por exemplo, sendo utilizados em muitos lugares em todo o
mundo, recomendados para alguns casos extremos como os de fase terminal de câncer e que também não
são disponibilizados pela rede pública no Brasil.

Como se pode constatar o país tem dos problemas mais corriqueiros e comezinhos, como falta de
leitos em UTI’s neonatais, até problemas sofisticados como o acesso a tratamento experimentais para casos
de moléstias raras ou em fase adiantada de desenvolvimento.
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Todas essas são situações que em maior ou menor grau têm sido levadas ao judiciário para que o
indivíduo obtenha o atendimento ou o acesso que pode ser fundamental para seu tratamento ou cura.

É de se ressaltar que sendo o tratamento de saúde um assunto eminentemente técnico e
complexo, os tratamentos e medicamentos não são imaginados ou simplesmente desejados pelos indivíduos,
mas recomendados por médicos ou equipes médicas que muitas vezes prescrevem os tratamentos como
sendo em caráter de urgência, porque sem eles a vida do paciente estará em risco.

Em um país em que a precariedade da área de saúde é conhecida e quase cotidianamente
comentada na imprensa, os membros do poder judiciário não dispõem de médicos em quantidade e
especialidade suficiente para lhes prestar auxílio na compreensão e identificação de necessidades e
urgências. Isso faz com que um pedido formalizado por um indivíduo, acompanhado de um relatório médico
precário, sem tantas informações quanto seriam desejáveis, seja suficiente para fazer o magistrado decidir,
quase sempre de forma favorável ao requerente, sobretudo quando o relatório menciona a possibilidade de
risco à vida do paciente-requerente.

Diante da urgência alegada pela parte e comprovada por um relatório médico, o magistrado tem
o sentimento natural de impotência para decidir de modo contrário ao pedido, porque lhe faltam
concomitantemente conhecimento técnico para avaliar a urgência e a necessidade, bem como recursos
técnicos disponíveis para consultar outros profissionais de área médica para construir seu convencimento.

Os serviços médicos estaduais nem sempre dispõem de profissionais em número suficiente para
atender com rapidez as consultas dos magistrados e, quase sempre não dispõem de profissionais em
condições técnicas adequadas para decidir sobre a necessidade do uso de técnicas, exames ou medicamentos
sofisticados e novos.

Enquanto a indústria farmacêutica em todo o mundo dispõe de recursos vultosos para custear
pesquisas para a elaboração de novos medicamentos, os serviços públicos no Brasil raramente dispõem de
profissionais que tenham condições de se manter atualizados com as novas drogas, sua recomendação,
eficácia e conseqüências.

O ritmo da inovação na área médica é cada vez mais veloz, mas o ritmo da atualização dos
profissionais, em especial os vinculados aos serviços públicos nem sempre consegue acompanhar. Assim,
um médico vinculado ao serviço de medicina legal de uma determinada secretaria de segurança pública nem
sempre terá condições de avaliar, com rapidez e certeza, a necessidade de utilização de um medicamento ou
de uma técnica mais sofisticada requerida por um indivíduo em uma demanda judicial.

Assim, ainda que os magistrados tivessem um grande número de médicos à sua disposição para
analisar rapidamente os pedidos de medicamentos e tratamentos, nem sempre esses médicos estariam
satisfatoriamente atualizados para poder prestar uma avaliação técnica confiável a ponto de sustentar a
decisão judicial do caso.

Cumpre ainda uma última consideração acerca da urgência e pertinência dos pedidos formulados
em juízo.

Em primeiro lugar é preciso lembrar que os requerimentos levados ao judiciário em sua grande
maioria possuem pedido de tutela antecipada, ou seja, uma ferramenta processual utilizada em casos em que
a urgência na obtenção do resultado é o ponto central da discussão. Dessa forma, não há como realizar prova
técnica pericial a respeito dessa alegada urgência, porque invariavelmente a alegação do pedido é que não
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concedido no tempo certo colocará em risco a vida do paciente.
Outro aspecto relevante é que os médicos que recomendam os medicamentos e tratamentos em

caráter de urgência têm uma visão bastante individualizada do caso em que estão atuando. Recomendam e
prescrevem o que há de melhor, aquilo que pode em maior ou menor grau contribuir para melhorar o estado
de saúde do paciente, ainda que se trate de um percentual mínimo de possibilidade de êxito.

Os médicos avaliam o caso de forma isolada e exclusiva, porque quase sempre entendem que o
que lhes compete do ponto de vista científico e deontológico é garantir as melhores possibilidades de
cuidado integral para os pacientes sob sua responsabilidade.

Aqui caberia uma discussão de ordem moral e ética sobre a adequação de tratamentos
sofisticados e caros para pacientes com pouca expectativa de vida, seja pela gravidade do quadro seja pela
idade avançada. Mas embora pertinente e necessário esse enfoque não é objeto desta reflexão e fica adiado
para outro momento.

Em síntese, os pedidos levados ao judiciário primam pela urgência e devem ser decididos pelo
magistrado sem oportunidade de confrontar as alegações médicas do requerente com as de outro profissional
de área médica.

Esse quadro explica de forma objetiva a razão do grande número de pedidos judiciais concedidos
diariamente em todo o país, seja para determinar a internação em hospitais, seja para fornecer o
medicamento requerido, seja para impor ao hospital público que realize a colocação de prótese ou órtose
especial, seja por fim para determinar a realização de um tratamento ou exame de grande importe financeiro.

Em todas as hipóteses o magistrado decide convicto de que está efetivando o princípio
constitucional da dignidade humana, bem como tornando concreta a determinação contida no artigo sexto e
196 da mesma Constituição Federal.

Amparados pela convicção de que estão cumprindo a Constituição Federal em aspectos
historicamente consagrados como essenciais para a dignidade humana, os magistrados brasileiros não se
sentem responsáveis pelos problemas que suas decisões acarretam ao orçamento e ao cofre públicos.

 Até a II Guerra tivemos em grande parte do mundo, inclusive no Brasil, constituições que eram
programas políticos que não podiam ser invocados perante o Poder Judiciário.

Após a II Guerra - Alemanha, Itália e depois na Espanha e em Portugal e ao longo da segunda
metade do Século XX em toda a América Latina, forma criadas constituições com ditames muito claros de
proteção a direitos sociais, e ao mesmo tempo, se fortaleceram os tribunais constitucionais.

As constituições passaram a ser encaradas como verdadeira norma jurídica, com aplicabilidade
imediata.

Esse processo tem sido denominado de neoconstitucionalismo. É um novo paradigma – que no
Brasil vem ganhando força desde 1988.

Nele, há o reconhecimento da força normativa dos princípios, a reaproximação entre o direito e a
moral com grande contribuição dos filósofos da hermenêutica, em especial os alemães Gadamer e
Heiddegger.

Mas a judicialização da política e das relações sociais marca, principalmente, o deslocamento do
poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário.

Há um ativismo judicial em favor da efetividade dos direitos constitucionais. O juiz não é mais o
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“boca da lei” de Montesquieu mas o “criador da lei”para o caso concreto. A proteção aos direitos
fundamentais não acontece apenas nas leis positivadas, mas principalmente em princípios e o juiz se
transforma no guardião das promessas da constituição.

O neoconstitucionalismo provoca a releitura de toda a ordem jurídica. Surge uma nova ótica
pautada pelos valores constitucionais. É a chamada filtragem constitucional do direito. Como conseqüência
desse movimento os juristas brasileiros se viram compelidos a administrar novos problemas. Não mais os
conflitos de lei, no tempo ou no espaço que eram solucionados com a antinomia, ou seja, com o afastamento
de uma lei em proveito da aplicação integral de outra. Ronald Dworkin e Robert Alexy ensinaram que nos
casos de colisão entre princípios o questionamento é sobre peso e não validade.

Assim, deve prevalecer o princípio que tiver mais peso. O que tiver menor peso não deixará de
valer, apenas não terá peso para ser aplicado àquele determinado caso concreto. A idéia é que haja
sopesamento de princípios dependendo das características do caso concreto. Ex. Princípio da dignidade da
pessoa humana x princípio da livre iniciativa, qual deve prevalecer? Aquele que tiver mais peso no caso
concreto que estiver sendo decidido.

O percentual de comprometimento dos recursos públicos com decisões judiciais tem aumentado
muito nos últimos 15 anos, em especial nos grandes centros, motivando inclusive estudos e pesquisas na
área.

Não existem, no entanto, estudos recentes que possam aferir o quanto cada sentença judicial para
um caso individual impacta nos orçamentos da saúde nas grandes cidades do país, e nem tão pouco existem
estudos sobre o que deixa de ser feito realmente em razão da falta dos recursos que são destinados aos casos
individuais.

Esses estudos precisariam ser realizados de forma sistemática porque, evidentemente, os valores
gastos com medicamentos e tratamentos vultuosos repercutem nos recursos públicos destinados a saúde e
esses recursos, como todos sabemos, são finitos e nem sempre administrados de forma eficiente.

Quantificar o impacto das decisões judiciais individualizadas contribuiria, com certeza, para que
o debate sobre a concessão de tutelas antecipadas se despisse um pouco mais do caráter emocional com o
qual quase sempre e tratado.

Contribuiria, ainda, para iniciar um debate mais aprimorado sobre o princípio da
proporcionalidade, princípio da ponderação e, em linhas mais amplas, sobre a relativização de direitos.

Nesse sentido Ricardo Seibel de Freitas Lima afirma:
 
(...) não se pode mais conceber qualquer direito subjetivo como um poder absoluto do indivíduo
contra a sociedade, o Estado e os demais indivíduos. Essa concepção de direito subjetivo que
advém da modernidade funciona quando se trata de duas partes, uma idéia construída sob o
modelo implícito da relação entre dois indivíduos, uma relação bipolar entre aquele que tem o
direito e outro que tem o dever. Quando levamos em consideração as relações complexas entre
membros de uma coletividade podendo usufruir de um benefício difuso comum no qual todos
participam em indistintas e incertas parcelas, como entendemos ser o caso dos direitos sociais,
essa idéia de direito subjetivo não funciona e deve ser superada.. (2008- p.275)
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Os direitos sociais não são absolutos, mas, ao mesmo tempo, não se pode concordar com a
definição de que as normas programáticas sejam apenas sinalizadoras de programas  a serem realizados pela
esfera pública como e quando for possível, sem aplicação imediata.

Entre os dois aspectos há um debate científico a ser realizado e que, no entanto, ainda é tímido
no Brasil seja pela forte tradição privatista e individualizada oriunda do direito civil oitocentista, seja pelo
processo de democratização ainda em construção no país após o fim do regime militar.

 
3. DESPOLITIZAÇÀO DO DIREITO
 

A tradição civilista brasileira contribuiu em grande parte para despolitizar o direito, tornando-o
exclusividade das classes sociais que podem ter acesso a informação e aos advogados para fazer valer seus
direitos.

O ensino do direito no Brasil ao longo de sua história tem contribuído em grande escala para
firmar essa compreensão do direito como um instrumento das elites econômicas e políticas, que podem ter
acesso a meios de materializar seus direitos individuais, ao contrário da maior parte da população que não
dispõe de elementos para fazer valer seus direitos.

As escolas de direito em todo o país ainda adotam grades curriculares que privilegiam o estudo
do direito civil e do direito processual em detrimento do direito constitucional, do direito administrativo e
do direito econômico. Há prevalência do estudo do direito privado em detrimento do direito público na
maioria dos currículos dos cursos de direito no país.

O estudo maciço de direito privado (civil e empresarial) e direito processual fornece as bases
necessárias para que o egresso do curso de direito seja, antes de qualquer outra coisa, um jurista que entende
o processo como meio fundamental para a consecução de direitos.

Até mesmo o direito tributário é estudado em um viés privatista, porque o enfoque prioritário
não é sobre os mecanismos possíveis de serem utilizados para exigir do poder público que utilize os
recursos advindos da cobrança de impostos para garantia do interesse público. Quase sempre a construção
do conhecimento na área tributária se faz sobre as leis que fundamentam os diferentes impostos cobrados no
país, e as brechas que essas leis possuem e que permitem aos empresários e particulares ficar isentos da
obrigatoriedade do pagamento.

Os estudos sobre a utilização eficiente e racional dos recursos públicos ficam relegados a plano
secundário, merecendo maior destaque os estudos de planejamento tributário das empresas de modo a
driblarem sempre que possível a caracterização das hipóteses de incidência tributária aplicáveis a suas
atividades fim.

Com esse entendimento difundido em larga escala no país entre os formados em cursos de
direito, temos os elementos necessários para construir o quadro atual da cultura jurídica da sociedade
brasileira: o direito se realiza no processo, por meio de uma sentença judicial que o senso comum repete
como um mantra: “não se discute, se cumpre”.

Isso explica os milhões de processos judiciais que são movidos ano após ano para obter o
pagamento de diferenças de valores em aposentadorias, que teriam que ser pagos a todos na mesma situação
bastando para isso uma consulta aos dados do Ministério da Previdência Social, sem que fosse necessário
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que cada cidadão na mesma situação ingressasse com um processo para conseguir o mesmo resultado.
Há ainda uma notória timidez para a propositura de ações coletivas e, não à toa, o projeto de lei

processual civil atualmente em discussão privilegia a regulamentação de meios coletivos de obtenção de
resultados judiciais, não apenas como forma de diminuir a lentidão do sistema judiciário, mas também para
racionalizar o acesso a essa instituição.

O fenômeno de judicialização do acesso à saúde pública é também resultado dessa prática
individual de obtenção de direitos, tão arraigada na cultura brasileira. Mas, na mesma medida, é um
fenômeno que atinge as classes que tem acesso a informações e a advogados, ainda que de esfera pública,
como os defensores. A parcela da população que não tem informação não promove ações judiciais, porque
sequer conhece seu direito de acesso a um defensor público.

Essa constatação contribui para iluminar o diálogo com aqueles que defendem a judicialização
como forma democrática do exercício de direitos. Há que se considerar que no mais das vezes, o exercício
de direitos pela via do judiciário alcança apenas a classe média da população e não chega efetivamente aos
menos favorecidos de renda e de informações.

Um cidadão que resida em uma favela não urbanizada, que não tenha endereço com rua e
número, por exemplo, terá dificuldade de ingressar no judiciário com uma demanda individual porque terá
que utilizar um endereço de outrem, já que é preciso declinar um endereço na petição inicial e no
instrumento de procuração, inclusive para efeito de ser intimado em atos judiciais.

O resultado é que nem todos conseguem levar seus pleitos ao judiciário, até porque por vezes
sequer têm conhecimento de como fazê-lo. Isso significa que o acesso ao judiciário para obter serviços de
saúde não é tão democrático, ficando restrito aos que tem informação de como exercer essa possibilidade.

Esse quadro desmistifica a idéia de que o acesso à justiça para obtenção de serviços de saúde é
um exercício de construção de democracia, ou é garantido a todos de forma indiscriminada.

Ao contrário, o perfil dos que ingressam no judiciário para obter tratamentos experimentais,
medicamentos caros ou práticas médicas sofisticadas e não acessíveis no âmbito do sistema único de saúde,
é o perfil de pessoas com uma boa quantidade de informações, que têm condições de contratar um advogado
ou ao menos que sabem que podem utilizar os serviços da defensoria pública.

A parcela mais pobre e menos informada da população continua não tendo acesso ao judiciário,
até porque muitas vezes não tem sequer acesso a serviço médico público de forma regular, ficando limitada
ao socorro médico público em casos agudos e pontuais.

Tratada quase sempre como uma solução democrática a medida judicial individual é, em
verdade, um paliativo que pode até atender a necessidades individuais mas não tem o condão de repercutir
na sociedade, seja para motivar ações ordenadas, seja para garantir uma maior consciência social de
exercício de democracia.

Cumprida a decisão judicial individual e obtido por meio dela o acesso ao tratamento buscado, o
assunto se esgota sem repercutir de forma mais intensa, sem assumir um caráter formativo, sem fortalecer a
cidadania ou as práticas democráticas.

O direito praticado no âmbito individual é um direito despolitizado, que ignora as soluções
coletivas e não contribui para o fortalecimento da cidadania e da democracia participativa.

O direito é um instrumento muito mais amplo e complexo que, embora criado e praticado
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principalmente pelas classes detentoras dos meios de produção e por aquelas que na ordem social são
contempladas com a melhor remuneração pela venda da força de trabalho, pode também contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população carente, necessitando, no entanto, que os agentes políticos
capacitados para o exercício de práticas jurídicas cumpram de forma mais abrangente os seus papéis sociais.

É preciso, portanto, pensar e praticar o direito para além dos estreitos domínios da defesa dos
interesses individuais, o que é totalmente possível a partir do texto constitucional de 1988 e das ações civis
públicas regulamentadas desde 1985 no país.

 
POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA.1.

 
A contraposição ao exercício individual de direitos é a implementação de políticas públicas na

área da saúde, mas não de qualquer políticas e sim aquelas às quais a população tenha acesso ao debate da
escolha e utilização de recursos públicos.

Em outras palavras, as decisões judiciais que sangram o dinheiro público na aplicação
individualizada podem ser neutralizadas pela implantação de políticas públicas que melhorem a qualidade
da saúde pública no Brasil e, no nosso entender, isso só será formalizado de maneira efetiva com a
participação sistemática da população na escolha, implementação e fiscalização das políticas públicas.

Maria Paula Dallari Bucci afirma
 
Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios a
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são “metas coletivas
conscientes” e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato.
(...)
Adotar a concepção das políticas públicas em direito consiste em aceitar um grau maior de
interpenetração entre as esferas jurídica e política ou, em outras palavras, assumir a
comunicação que há entre os dois subsistemas, reconhecendo e tornando públicos os
processos dessa comunicação na estrutura burocrática do poder, Estado e Administração
Pública. E isso ocorre seja atribuindo-se ao direito critérios de qualificação jurídica das
decisões políticas, seja adotando-se no direito uma postura crescentemente substantiva e,
portanto, mais informada por elementos da política. ( 2006, p. 241-242)

 
Fernando Aith define políticas públicas como

 
(...) atividade estatal de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações
voltadas à consolidação do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos
direitos humanos. (2006, p. 232)

 
Em ambos os conceitos, o ponto central das políticas públicas está no planejamento que poderá
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garantir a escolha correta e, consequentemente, a eficiências da aplicação e da fiscalização de medidas que
implementem direitos sociais que possam garantir a proteção da dignidade da pessoa humana

As políticas públicas representam escolhas e planejamento para implementar ações públicas ou
atividades em parceria com o setor privado ou com o terceiro setor, sempre visando a viabilização de
direitos sociais para obtenção de resultados melhores do que aqueles obtidos individualmente por meio de
sentenças judiciais.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento afirma
A expressão processo de formulação de políticas, engloba todo o processo de discussão,
aprovação e implementação das políticas públicas. Nos sistemas democráticos como os da
América Latina, esses processos desenvolvem-se num cenário político no qual atuam
distintos atores políticos (ou jogadores, no jargão da teoria dos jogos). Entre os jogadores
que participam desse jogo encontram-se atores estatais oficiais e políticos profissionais
(presidentes, líderes de partidos, legisladores, juízes, governadores, burocratas), assim
como grupos privados, sindicatos, meios de comunicação e outros membros da sociedade
civil. Esses atores interagem em diversas arenas, que podem ser formais (como o
Legislativo ou o ministério), ou informais (“a rua”), e podem ter distintos graus de
transparência. (2006, p. 17)
 

A diversidade dos atores sociais envolvidos na escolha, implementação e fiscalização das
políticas públicas se converte em elemento essencial para a realização da democracia.

 
Nessa dimensão, Boaventura de Sousa Santos nos ensina
 
Ao nível da emancipação ocorre também um fenômeno correspondente de globalização-
localização. Uma vez libertada do encaixe estrutural que lhe conferiam as relações sociais de
produção – O Estado capitalista e o movimento operário – a tarefa de desocultação das opressões
e da luta contra elas é potencialmente uma tarefa sem fim, sem um sujeito social especificamente
titular dela e sem lógica de cumulatividade que permita distinguir entre táctica e estratégia. Os
valores, a cultura e a qualidade de vida em nome dos quais se luta são, por si mesmos,
maximalistas e globalizantes, insusceptíveis de finalização, e pouco inclinados para a negociação
e o pragmatismo. Por outro lado, se nalguns movimentos é discernível um interesse específico de
um grupo social (as mulheres, as minorias étnicas, os favelados, os jovens), noutros, o interesse é
colectivo e o sujeito social que os titula é potencialmente a humanidade no seu todo (moviemtno
ecológico, movimento pacifista). Por último, a luta emancipatória, sendo maximalista, dispõe de
uma temporalidade absorvente, que compromete em cada momento todos os fins e todos os
meios, sendo difícil o planejamento e a cumulatividade e mais provável a descontinuidade.
Porque os momentos são “locais”de tempo e de espaço, a fixação momentânea da globalidade da
luta é também uma fixação localizada e é por isso que o quotidiano deixa de ser uma fase menor
ou um hábito descartável para passar a ser o campo privilegiado de luta por uma mundo e uma
vida melhores. Perante a transformação do quotidiano numa rede de sínteses momentâneas e
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localizadas de determinações globais e maximalistas, o senso comum e o dia-a-dia vulgar, tanto
público como privado, tanto produtivo como reprodutivo, desvulgarizam-se e passam a ser
oportunidades únicas de investimento e protagonismo pessoal e grupal. Daí a nova relação entre
subjectividade e cidadania. (SANTOS, Boaventura Sousa. 2001, p. 260-2610
 
De outro lado, a implementação de políticas públicas só se torna possível com a previsão em

peça orçamentária dos recursos que serão utilizados no custeio dessas escolhas.
Por isso é preciso resgatar a importância da confecção dos orçamentos públicos, do planejamento

administrativo e, principalmente, inserir a participação popular organizada como instrumento fundamental
para a escolha, implementação e fiscalização das políticas públicas.

O orçamento público não é apenas uma peça técnica que precisa de aprovação do poder
legislativo para ser implantada. É antes de tudo uma peça política que em alguns temas de direitos sociais
precisa demandar o comprovado debate com a população, para que seja não apenas referendado por ela mas
detalhado, criticado, emendado, construído por várias mãos e contemplando interesses diversos e plurais.

Gustavo Amaral e Danielle Mello afirmam
Talvez porque décadas de inflação amesquinharam a noção de moeda no Brasil e sem
moeda o orçamento se torna uma peça de ficção, talvez porque uma larga tradição
autoritária tenha legado uma hipertrofia do Executivo, o orçamento parece ainda um
instituto a ser (re)descoberto. (2008-p.102)

 
A elaboração do orçamento público não pode ficar restrita ao poder legislativo e ao executivo,

porque demanda obrigatoriamente participação da população.  A ausência de participação popular direta no
momento de discussão e aprovação da peça orçamentária é perversa porque transfere para o poder público
toda a responsabilidade pelas escolhas, muitas das quais nem sempre atendem adequadamente as
necessidades da população.

José Reinaldo de Lima Lopes
Uma outra resposta vem sendo tentada atualmente: a revitalização de conselhos de
participação popular aberta, a experiência dos orçamentos participativos. (...) Tenta-se com
isso afastar tanto a política profissional, quanto a tecnocracia, ao mesmo tempo em que se
tenta minimizar a ameaça sempre presente da prevalência de interesses locais sobre a visão
mais larga dos interesses gerais ou pelo menos compatíveis com os interesses gerais. Neste
caso a alternativa técnica sai outra vez da mão da tecnocracia, mas não volta à da política
parlamentar tradicional. O que o modelo da participação faz é colocar os próprios
beneficiários potenciais da distribuição diante dos impasses da reserva do possível.(2008 –
p. 186)

 
A participação direta da população em uma discussão eminentemente técnica como a da

elaboração de orçamento público é difícil, principalmente porque implica em conhecimentos e dados
técnicos que não são facilmente obtidos.

Mas não é impossível de ser realizada, sobretudo se dispuser do apoio técnico de profissionais
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que tenham conhecimento e possam colaborar com o debate das classes sociais interessadas em intervir na
elaboração, execução e fiscalização dos orçamentos públicos, em especial na esfera municipa.

Tratando da experiência de implantação do orçamento participativo no município de Várzea
Paulista, interior do Estado de São Paulo, Brasil, A esse respeito, Eduardo Tadeu Pereira afirma

 
Uma das necessidades fundamentais foi a formação política dos próprios agentes. Seja
essa formação voltada para os agentes que não tinham experiência anterior de organização
no movimento popular ou sindical, seja voltado para aqueles que tinham essa experiência
acumulada e que, no entanto, tinham também carência de referências políticas mais
avançadas, lendo o mundo através do senso comum. A maioria dos agentes eram pessoas
indicadas como tendo potencial organizativo pelos partidos que compunham a coligação
vencedora.
Por entender a formação política dos agentes como uma das bases para a educação política
da população, o governo designou uma pessoa especificamente para tal finalidade, com
experiência em formação e na organização popular, principalmente no movimento
sindical. Marcelo Chaves ficou assim incumbido de organizar um programa de atividades
para a formação política dos agentes do OP. Essa formação contava com discussões e
leituras semanais, debates sobre temas da conjuntura nacional, municipal e textos teóricos,
além de oficinas que possibilitassem aos agentes a vivência necessária para as tarefas
práticas às quais se propunham, como coordenar reuniões, relatar eventos e debater com
pessoas de visões e comportamentos distintos.”(2008, p. 67-68)

 
 
A formação política do cidadão para compreender mais adequadamente a destinação a ser dada a

arrecadação de impostos, tributos e contribuições, compreender o repasse de verbas federais e estaduais para
os municípios, os limites legislativos impostos ao poder público entre outros aspectos técnicos da tributação
é, sem dúvida, complexa. E não será assumida por todos da mesma maneira, porque alguns cidadãos não
dispõem sequer de conhecimento básico que lhes permita, por exemplo, realizar contas ou ler e interpretar
textos.

As misérias da educação pública no Brasil são por demais conhecidas para permitir supor de
forma idealizada e poética que a população das cidades e bairros mais pobres em grande escala tenha
condições de participar em igualdade de condições com os entes políticos, em especial funcionários
públicos de formação técnica, do debate sobre as prioridades e possibilidades da peça orçamentária. E ainda
mais que tenha condição de acompanhar a execução do orçamento, fiscalizando de forma eficiente o seu
cumprimento.

A complexidade técnica do processo de construção e fiscalização coletiva do orçamento
municipal aponta para duas necessidades: a sociedade se organizar para poder compreender melhor e, para
se valer dos mecanismos colocados à sua disposição para tanto; e, a participação das instituições formais
que podem contribuir para esse trabalho.

O Ministério Público é uma das instituições que pode contribuir com a população organizada no
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acompanhamento da elaboração, execução e fiscalização do orçamento público.
No Brasil por força do disposto na Constituição Federal, tanto o ministério público como as

defensorias públicas têm condições técnico-jurídicas de acompanhar a discussão em torno da construção dos
orçamentos públicos, corrigindo distorções e apontando alternativas.

Determina o artigo 127 da Constituição Federal que
 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis.
 

De igual maneira, estabelece a Constituição Federal no artigo 129, inciso II
 
São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
(...)

 
E o artigo 197 por sua vez, determina:

 
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
 

Portanto, é possível concluir que o Ministério Público tem poderes constitucionais para atuar de
modo a garantir que os poderes públicos efetivem direitos fundamentais, sobretudo o direito à saúde
definido pela própria Constituição como de relevância pública.

Nessa condição o Ministério Público de cada estado da federação pode prestar uma importante
contribuição no trabalho acompanhamento da elaboração da peça orçamentária, como também na
fiscalização do cumprimento desse mesmo orçamento.

Essa assessoria qualificada associada a participação direta da sociedade civil organizada,
certamente poderá contribuir para que os orçamentos públicos contemplem de forma mais direta a
concretização dos direitos sociais constitucionalmente previstos, em especial na área da saúde pública.

O objetivo é que o Ministério Público integre o esforço social de fiscalização do orçamento, na
fase de elaboração e na fase de execução.

Jayme Weingartner Neto e Vinicius Diniz Vizzotto afirmam
(...) o Ministério Público tem importante atuação no campo atinente ao Orçamento Público,
uma vez que ele atua tanto na (i) na questão da captação de receita (fiscalização da
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sonegação, firmatura de termos de compromisso de ajustamento de conduta para
regularizar situações potencialmente ilícitas, bem como na (ii) indução da “boa” despesa,
seja em âmbito institucional interno ou junto a outros órgãos públicos, tanto na esfera do
Executivo (indução de políticas públicas), do Legislativo (indução de processos
legiferantes tendentes à promulgação de leis com temática específica) ou do Judiciário
(utilização dos meios e instrumentos judiciais para concretizar disposições constitucionais
e legais)
Nesse panorama, a Gestão Estratégica do Ministério Público tem ligação intrínseca com o
Orçamento Público, visando ao atendimento dos vetores da eficiência e da produtividade,
atendendo às demandas tanto dos membros e servidores como dos demais órgãos públicos
e da sociedade civil organizada. O planejamento financeiro e tático de uma entidade, ou
seja, estabelecer como, onde, em que momento e em quais áreas utilizar seus recursos,
determinará a capacidade do órgão em ser eficiente, eficaz e efetivo. (2008 – p. 293)

 
Jayme Benvenuto Lima Júnior sugere a criação de uma Ação de Cumprimento de Compromisso

Social. Seria um remédio destinado a garantir a execução pelos poderes públicos de compromissos sociais
assumidos em programas ou diretrizes de governo ou de estado.

A Ação de Cumprimento de Compromisso Social responsabilizaria civil e criminalmente o
administrador público que viesse a descumprir, ou cumprisse apenas em parte, injustificadamente, as
propostas assumidas em planos e diretrizes de governo;

O plano de governo passaria a ter caráter de obrigação a ser cumprida, ressalvadas apenas as
hipóteses em que um grave motivo pudesse justificar o descumprimento da obrigação.

O modelo é interessante e poderia ser igualmente aplicado à peça orçamentária que quando não
cumprida integralmente, poderia ensejar responsabilidade direta dos administradores públicos.

Há, no entanto, críticas a enfrentar!
Uma sociedade que só resolve conflitos no Judiciário tem ainda uma forte carga de imaturidade

política e social.
Por isso é que a atuação do Ministério Público no sentido de contribuir com a sociedade

politicamente organizada para a escolha, implementação e fiscalização de políticas públicas na área de
saúde, que comporão as peças orçamentárias elaboradas pelos diferentes níveis políticos, federal, estadual e
municipal, é um caminho que parece mais maduro para a democracia deliberativa.

O espaço da construção do orçamento no Brasil é um espaço aberto e democrático que tem sido
tratado com menor importância e, precisa ser inserido no debate político do Brasil contemporâneo.

A participação popular aliada com a presença do Ministério Público na construção do orçamento
pode contribuir para aumentar a transparência e a eficiência do poder público na administração dos recursos
para a saúde.

 
5. CONCLUSÃO

 
O princípio da dignidade da pessoa humana declarado na Declaração Universal dos Direitos do

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 7066



Homem e positivado na Constituição Federal como fundamento da República Federativa brasileira, tem sido
viabilizado pelo judiciário brasileiro em um grande número de casos concretos.

No acesso a serviços de saúde, a tratamentos diferenciados, a medicamentos, internações em
unidades de terapia intensiva, o princípio da dignidade da pessoa humana aliado aos dispositivos
constitucionais específicos para a saúde, tem sustentado as decisões que obrigam o poder público executivo
ao imediato atendimento do cidadão.

As decisões judiciais individualizadas não levam em conta, no entanto, a disponibilidade dos
valores orçamentários. Com isso permite que valores destinados para outras finalidades, como as campanhas
de vacinação pública, ou a construção de postos de saúde ou a contratação de pessoal, sejam desviados para
atender as determinações judiciais, criando uma situação difícil de administrar.

As decisões judiciais não levam em conta os recursos que serão utilizados para atendimento do
caso individual, olvidando que os recursos públicos são finitos e devem ter por prioridade o atendimento
coletivo.

As soluções individualizadas não contribuem para a melhoria da prestação dos serviços de saúde.
Da mesma forma, não contribuem para a solidificação da democracia porque não discutem as prioridades a
serem implementadas por meio de políticas públicas.

As soluções individualizadas podem até salvar vidas, mas não se constroem possibilidades de
acesso a outras pessoas, muitas vezes portadoras dos mesmos problemas ou até piores, mas que por falta de
informação e de acesso à justiça, não conseguiram buscar a efetividade do tratamento ou medicamento de
que necessitam.

É preciso trabalhar para a construção de soluções coletivas e o país possui mecanismos
constitucionais ainda pouco explorados que precisam ser debatidos: a elaboração dos orçamentos com
prévia discussão da população e assessoria técnica do Ministério Público, estadual e federal, instituição que
tem como uma de suas funções a defesa dos interesses sociais.

Peça complexa e técnica os orçamentos públicos não tem sido adequadamente discutidos quando
se trata de acesso a saúde ou a educação. Mas são os orçamentos que podem apontar o montante de recursos
existentes, de que forma vêm sendo tratados, se os recursos estão sendo utilizados de maneira devida ou se
poderiam ser realocados para áreas socialmente prioritárias como saúde e educação,

A primeira política pública a ser implementada em defesa da saúde é, portanto, a da viabilização
da participação popular na discussão dos orçamentos públicos. Para isso, o que este trabalho propõe é o
trabalho articulado entre grupos sociais organizados e o Ministério Público, viabilizando o debate sobre a
construção, implantação e fiscalização dos recursos orçamentários.

Essa solução coletiva vem ao encontro da necessidade que a sociedade brasileira contemporânea
tem de desmistificar as soluções individuais que, na verdade, são apenas expressão da cidadania burguesa e
não da cidadania efetivamente inclusiva.

Soluções individuais obtidas por meio de sentenças judiciais não tornam a democracia brasileira
mais efetiva e a cidadania mais respeitada. Ao contrário, reforçam a concepção liberal de cidadania que
prevê direitos apenas para os que podem obtê-los, negando aos demais o acesso aos recursos públicos
essenciais para a construção da dignidade humana.

Essa perversa equação de atendimento individual amparado por sentença judicial versus o direito
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de todos a terem acesso à saúde pública de qualidade é, um dos grandes problemas sociais que o país tem
em sua agenda, embora parte da população e do próprio judiciário interprete o ativismo judicial na área da
saúde como uma conquista, como efetividade de direitos sociais e não como um fenômeno capaz de
demonstrar as imperfeições orçamentárias na saúde pública.

A amplitude do problema da saúde pública clama por soluções coletivas e estas só serão efetivas
com a participação qualificada da população e das instituições democráticas do país.
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