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Resumo 

 
Neste trabalho, pretende-se discutir o papel dos Defensores Públicos, na 

desjudicialização do direito fundamental à saúde. Busca-se, assim, uma discussão 

aprofundada sobre os direitos fundamentais ao acesso à justiça, inclusive com a análise 

da obra clássica de Cappelletti e Garth, e à saúde, bem como sobre o tratamento que lhes 

é dado pelo Estado brasileiro. Ao estudar a instituição Defensoria Pública, após breve 

histórico e questionamento de sua fundamentação moral, analisa-se seu novo perfil 

constitucional, após recentes Emendas Constitucionais, que lhe deram autonomia em 

relação ao Poder Executivo. No plano sociológico, se confronta as reações a tal perfil com 

a obra de Pierre Bourdieu. Verifica-se a legislação em vigor sobre saúde pública, no plano 

constitucional, internacional e infraconstitucional, questionando sua eficácia. Por fim, dá-

se ênfase às possibilidades de atuação extrajudicial da Defensoria Pública, a fim de 

garantir o acesso da população hipossuficiente a medicamentos e tratamentos 

indispensáveis para sua sobrevivência. Embora ainda vigore, na prática da Defensoria 

Pública, a cultura da judicialização, busca-se demonstrar que a desjudicialização é a 

tendência das relações jurídicas. Nesse processo, a instituição pode exercer importante 

papel, especialmente em relação ao direito à saúde, através da rediscussão das bases do 

contencioso administrativo, da instituição de câmaras extrajudiciais de resolução de 

conflitos e da convocação de audiências públicas para discussão da política de saúde 

pública.  

Palavras-chave: Defensoria Pública; saúde pública; políticas públicas. 



Abstract 

 

In this paper, we intend to discuss the role of Public Defenders, in the 

lessening of the jurisdiction of courts about the fundamental right to health. Thus, we look 

for a deep discussion of the fundamental rights to access to justice, including the analysis 

of the classic paper by Cappelletti and Garth, and health, and the treatment given to them 

by the brazilian government. Studying the Public Defense Service, after a brief historical 

and questioning his moral reasoning is analyzed its new constitutional status, after recent 

Constitutional Amendments, which gave autonomy from the executive power. At the 

sociological level, faces the reactions to such status with the work of Pierre Bourdieu. It 

is noted the legislation on public health, at the constitutional, international and infra 

levels, questioning its effectiveness. Finally, emphasis is given to the possibilities of 

extrajudicial actions of the Public Defenders in order to ensure access of the poor people 

to essential medicines and treatments for their survival. Although there is still a culture 

of judicialization in the practice of the Public Defender's Office, it is demonstrated that 

the lessening of the jurisdiction of courts is the trend of legal relations. In this process, 

the institution can play an important role, especially in relation to the right to health, 

through the re-discussion of the bases of administrative litigation, the establishment of 

extrajudicial chambers of conflict resolution and the convening of public hearings to 

discuss public health policy. 

Keywords: Public Defender; public health; public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O debate que se pretende suscitar com o presente trabalho aborda o papel, ou o 

novo papel, da Defensoria Pública como garantidora do acesso à justiça da população 

hipossuficiente, notadamente em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos 

e/ou tratamentos médicos1. A Carta Constitucional de 1988, ao cuidar da ordem social, 

assegurou a todos os indivíduos o direito à saúde e estipulou o correlato dever jurídico do 

Estado de prestá-lo (artigo 196). Cuida-se de direito fundamental de segunda dimensão, 

que atribui aos entes federativos um comportamento ativo na realização da justiça social. 

A nota distintiva destes direitos é justamente a sua dimensão positiva, uma vez que se 

cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, 

direitos de primeira dimensão, mas sim de propiciar um direito de participar do bem-estar 

social. 

 O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o 

direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta 

frustração de um indeclinável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, 

o seu precípuo destinatário. O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema 

de proteção do direito à saúde, traduz meta cuja não realização qualifica-se como uma 

censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público, 

ainda mais se tivermos presente que a Lei Fundamental da República delineou, nessa 

matéria, um nítido programa a ser necessariamente implementado, mediante a adoção de 

políticas públicas efetivas e responsáveis. 

No entanto, na realidade atual, o que se verifica é a grave crise do sistema público 

de saúde, padecendo a população, principalmente sua parcela mais humilde, com falhas 

por parte do Poder Público, inclusive com a verificação dos pressupostos do denominado 

“Estado de Coisas Inconstitucional”, conceito, cunhado pela Corte Constitucional 

Colombiana, que será aprofundado mais adiante. Ante tal contexto fático, verifica-se, nos 

últimos anos, o crescimento exponencial do número de demandas judiciais que versam 

sobre o acesso a medicamentos e/ou tratamentos indispensáveis à sobrevivência dos 

                                                 
1 TORRES, Ricardo Lobo. O direito à saúde, o mínimo existencial e a Defensoria Pública. Revista da 

Defensoria Pública Ano 1 - n. 1 - jul./dez. 2008, p. 265/277. 
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usuários do sistema público de saúde, os quais, em regra, não possuem condições 

financeiras de arcar com seu próprio tratamento na rede privada2. 

Destarte, ganha importância a Defensoria Pública como instituição 

comprometida, por obrigação constitucional, com a concretização dos direitos 

fundamentais. Cabe às Defensorias Públicas, estaduais, distrital e da União, a função de 

levar ao Poder Público, notadamente Executivo e Judiciário, grande parte das demandas 

relacionadas com o tema saúde, sendo que, na presente análise, enfocaremos como objeto 

de estudo a Defensoria Pública da União, expondo, com os dados levantados, a prática 

vivenciada pelo órgão na consecução de tal atribuição. 

Este painel ganha nova moldura ao observarmos, especialmente após a Emenda 

Constitucional 80/2014, a existência de mandamento constitucional tendente à efetiva 

instalação da Defensoria Pública em todo território nacional, tendo o constituinte 

derivado, inclusive, estipulado o prazo de 8 anos para concretização (art. 98, § 1º, ADCT). 

A maior proximidade da Defensoria Pública da população, facilitando o acesso à justiça, 

tende a aumentar o número de demandas, não apenas sobre o tema saúde pública. No 

entanto, no presente momento, o que se verifica é um número ainda insuficiente de 

Defensores Públicos, sendo muitos Municípios privados de tal serviço, havendo uma 

litigiosidade represada, que não deve ser ignorada. 

 Assim, a relevância do estudo reside na análise da atuação extrajudicial da 

Defensoria Pública, em contendas ligadas à saúde pública, elencando não apenas as 

práticas já adotadas pela instituição, mas também deficiências existentes e metas a serem 

alcançadas, principalmente no sentido da desjudicialização da matéria, ou seja, da 

resolução extrajudicial de conflitos, a fim de evitar a proliferação de demandas judiciais. 

Como questões centrais do trabalho, colocamos, ainda, a discussão acerca do novo perfil 

constitucional conferido à Defensoria Pública, especialmente após o advento das 

Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, e as dificuldades enfrentadas na sua atuação 

cotidiana de auxílio à população considerada hipossuficiente. Aproveitando-nos do 

caráter interdisciplinar do presente programa de pós-graduação, estimulante do diálogo 

do Direito com a Filosofia e, principalmente, a Sociologia, analisaremos, ainda, a 

                                                 
2 NETO, Othoniel Pinheiro. A Defensoria Pública e a judicialização da saúde em Alagoas. Revista Olhares 

Plurais – Revista eletrônica multidisciplinar. Disponível em: 

<http://revista.seune.edu.br/index.php/op/article/view/73>. Acesso em: 19 jan. 2017. 



3 

 

fundamentação moral do direito à assistência jurídica gratuita e a resistência diante da 

afirmação institucional da Defensoria Pública. 

Esta abordagem será desenvolvida tendo como base a Constituição da República 

de 1988, especialmente no que toca ao direito fundamental à assistência jurídica integral 

e gratuita, o qual decorre diretamente do direito ao contraditório e ao devido processo 

legal, e ao papel da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional 

do Estado. Serão abordados, também, outros diplomas legais de extrema importância para 

o estudo como, por exemplo, a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que estrutura o 

Sistema Único de Saúde (SUS), o Código Modelo de Processos Administrativos – 

Judicial e Extrajudicial – para a Ibero-américa, que fixa regras básicas sobre os processos 

administrativos jurisdicionais e não jurisdicionais, e a Lei Complementar 80/94, que 

organiza a Defensoria Pública. Em acréscimo, serão analisados importantes precedentes 

jurisprudenciais, nacionais e estrangeiros, relativos à tutela de saúde, merecendo destaque 

o trabalho da Corte Constitucional Colombiana sobre o tema “Estado de Coisas 

Inconstitucional”. 

Não se pode olvidar, ainda, do papel a ser desempenhado pelo presente trabalho, 

no sentido de apontar sugestões aplicáveis ao cenário instalado, marcado pela 

litigiosidade. Saliente-se que o estudo terá foco especial para as soluções extrajudiciais, 

sobretudo abordando a importância dos diálogos institucionais, em substituição ao 

monólogo judiciário3. Em verdade, se objetiva desenvolver um conceito de 

desjudicialização, através da atuação extrajudicial da Defensoria, prevenindo e 

solucionando conflitos, no intuito de evitar a propagação de demandas. 

O debate, ora proposto, exige um olhar igualmente acurado sobre a redefinição do 

papel do Poder Judiciário na execução de políticas públicas. A análise provocada se 

localiza dentro de um cenário maior, qual seja, o da judicialização das relações sociais4. 

A irradiação dos valores constitucionais pelo ordenamento pátrio, decorrente do 

Neoconstitucionalismo e da ideia de filtragem constitucional do Direito, se dá por meio 

da jurisdição constitucional, que envolve a aplicação direta da Constituição a 

determinadas questões fáticas. Daí decorre o desenvolvimento, nas últimas 

                                                 
3 GARDBAUM, Stephen. The New Commonwealth Model of Constitutionalism. In: American Journal of 

Comparative Law, Vol. 49, 2001. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=302401. 
4 SANTOS, Boaventura Souza. Os Tribunais Nas Sociedades Contemporâneas. O caso português. 

Portugal: Edições Afrontamento, 1996. 
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décadas, de uma ascensão institucional do Poder Judiciário5. A retomada das liberdades 

democráticas e das prerrogativas da magistratura trazida pelo texto constitucional de 1988 

fez com que juízes e tribunais abandonassem o rótulo, conferido à atividade judicante, de 

função técnica especializada e passassem a realizar um papel político, dividindo espaço 

com os Poderes Legislativo e Executivo. Relativizou-se o ideal do julgador como aquele 

encarcerado pela letra fria da lei e, em seu lugar, aflorou o ativismo judicial, pregador de 

um poder judicante não tão inerte e mais voltado à efetividade dos julgados. 

O Poder Judiciário passa, então, a exercer com maior profundidade o controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos6 do Poder Público e o poder de interpretá-

los conforme a Lei Maior. Assim, questões políticas e sociais, como concretização de 

políticas públicas, relações entre Poderes, efetivação de direitos fundamentais e questões 

do dia-a-dia das pessoas, passam a ter como sua instância decisória derradeira o Poder 

Judiciário.  

A polêmica que surge em virtude dessa mutação do Poder Judiciário, e que 

também será abordada no trabalho, é a legitimidade democrática da função judicial, suas 

possibilidades e limites. O fortalecimento do Poder Judiciário, nesse processo de 

judicialização da política, está prevalecendo contra a predominância do Poder Executivo 

na relação entre os Três Poderes. Essa questão pode ser analisada por dois ângulos 

distintos. De início, a Constituição da República protege os direitos fundamentais e 

determina a implementação de políticas públicas aptas a garanti-los. Por outro lado, a Lei 

Maior atribuiu aos Poderes Executivo e Legislativo as decisões sobre as opções políticas 

a serem alcançadas e os recursos a serem investidos. 

Entretanto, não se pode deixar, com o objetivo de garantir a supremacia da 

Constituição, que haja uma hegemonia desmedida do Poder Judiciário sobre os demais. 

Nesse diapasão, a doutrina volta sua atenção para o desenvolvimento de parâmetros 

objetivos de controle das políticas públicas. No Brasil, apenas recentemente se iniciou a 

produção de estudos acerca do ponto de equilíbrio entre a supremacia da Constituição, a 

interpretação constitucional pelo Judiciário e processo político majoritário. 

                                                 
5 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade. Novos Estudos. n. 58. nov. 2000. São Paulo: 

CEBRAP, 2000. p. 183-202. 
6 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999. 
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O Supremo Tribunal Federal, inclusive, advoga o entendimento de que, embora 

resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 

executar políticas públicas7, se revela possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 

subsidiariamente, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas 

hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, que sejam estas 

implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em 

descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 

mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e 

culturais impregnados de estatura constitucional8. 

Alerta a Corte Constitucional, ainda, para o grave risco de erosão da consciência 

constitucional9, isto é, o desprestígio da Lei Maior, motivado pela inércia dos poderes 

constituídos, refletindo inaceitável desprezo, por parte das instituições governamentais, 

da autoridade suprema da Lei Fundamental do Estado. Tal fenômeno, motivado, enfatize-

se, pela instauração, no âmbito do Estado, de um preocupante processo de desvalorização 

funcional da Constituição escrita, representa uma grave patologia constitucional, 

colocando em xeque a própria força normativa da Constituição10.  

Paralelamente a tal revisão do sentido dado ao papel do julgador, as demais 

instituições basilares do Estado Democrático de Direito, quais sejam, Defensoria Pública, 

Ministério Público11 e a própria Advocacia, pública e privada, se viram obrigadas a 

revisitar suas atuações, adaptando-se a uma nova realidade. 

Especificamente em relação à Defensoria Pública, tema central do estudo, 

resgatou-se o sentido do direito fundamental ao acesso à justiça, chegando-se à conclusão 

da necessidade de fortalecimento da instituição. No que tange à Defensoria Pública da 

União, por exemplo, esta foi efetivamente instalada no território nacional através da Lei 

nº 9.020/95, a qual previa apenas setenta cargos de Defensor para todo território nacional. 

                                                 
7 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 2. 

ed. Lisboa: Almedina, 2001. 
8 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. “Políticas Públicas – A Responsabilidade do Administrador e o 

Ministério Público”, Max Limonad, 2000. 
9 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Ariel, Barcelona, 1983. 
10 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
11 Sobre a atuação do Parquet na questão do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, v. 

FERREIRA, Lucia Maria Teixeira; BITTENCOURT, Sávio Renato. O Ministério Público como Agente 

Garantidor do Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes Acolhidos. In: 

VILLELA, Patricia. (Coord). Ministério Público e Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
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Atualmente, a instituição já conta com, aproximadamente, 600 membros em todo o país, 

número ainda insuficiente, mas que demonstra um desenvolvimento considerável em 

apenas 15 anos. 

Assim, verifica-se o movimento no sentido da consolidação institucional da 

Defensoria Pública, com maior liberdade perante os poderes constituídos, a fim de se 

garantir à população menos favorecida uma assistência jurídica gratuita e de qualidade. 

Este contexto é facilmente notado ao atentarmos para o crescimento das atribuições 

conferidas à instituição, como, por exemplo, a legitimidade ativa para o ajuizamento de 

Ações Civis Públicas, e para a autonomia financeira e orçamentária conferida pelo artigo 

134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República12. Contudo, esta consolidação não se vincula 

estritamente à sua atuação judiciária, ou seja, à judicialização de demandas, adotando a 

instituição, principalmente após a Lei Complementar 132/09, a resolução extrajudicial de 

conflitos como principio norteador de sua atuação. 

Destarte, em estreita síntese, o presente trabalho se justifica pelo aumento da 

demanda por “justiça” por parte do povo brasileiro, especialmente no que tange ao direito 

à saúde. Tal fato, unido ao debate sobre a ascensão institucional do Poder Judiciário, bem 

como ao relevante papel da Defensoria Pública como agente promotor da concretização 

de direitos fundamentais, judicial e, sobretudo, extrajudicialmente, potencializa a 

importância do estudo, razão pela qual foi submetida a questão ao presente Programa de 

Pós-Graduação. 

Por fim, adentrando aspectos metodológicos, se buscará um estudo acadêmico 

capaz de unir conhecimento literário e pesquisa de campo. Tal diálogo epistemológico 

será possível mediante análise estatística descritiva. A coleta de dados será realizada 

através do sistema SISDPU, sistema informatizado responsável por registrar, em âmbito 

nacional, toda atuação dos Defensores Públicos Federais. Os dados serão tabulados no 

Excel® e, a partir das tabelas geradas, serão construídos gráficos para a posterior análise. 

A fim de delimitar o objeto de pesquisa e tornar factível a apreciação, evitando o 

surgimento de “mega-hipóteses”13, se restringirá a coleta de dados aos atendimentos 

                                                 
12 GALLIEZ, Paulo. Princípios Institucionais da Defensoria Pública, 5ª Ed., Lumen Juris, 2010. 
13 FRAGALE FILHO, Roberto. Quando a empiria é necessária? In: XIV Congresso Nacional do CONPEDI, 

2006, Fortaleza. Anais do XIV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis (SC): Fundação Boiteux, 

2005. p. 323. 
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realizados no âmbito da DPU, núcleo regional localizado em Niterói, no ano 2014, 

procedendo a análises quantitativas e qualitativas. Ressalte-se que cada atendimento 

inicial realizado pela DPU enseja a instauração de um Procedimento de Assistência 

Jurídica (PAJ), procedimento administrativo interno que permite o acompanhamento 

individualizado de cada assistido. Destes procedimentos serão extraídos os dados para 

verificação. Registre-se que a coleta de dados terá como enfoque a solução dada ao caso 

concreto, judicial ou extrajudicial, bem como a natureza da sentença de primeiro grau 

proferida nos casos submetidos à jurisdição. 

Vale anotar que a opção por análises estatísticas tem por escopo emprestar maior 

grau de objetividade ao estudo. Certamente, não se tem a pretensão de alcançar um 

positivismo metodológico digno de Durkheim14, mas, considerando tratar-se de um 

estudo sobre Defensoria Pública, escrito por um membro da carreira, busca-se, através de 

uma base de dados objetiva, construir um objeto de estudo mais próximo do “ser”, da 

realidade, minorando a influência do que Miaille15 chamaria de “imagens, verdades 

propostas ou impostas pelo nosso sistema ideológico”. 

  

                                                 
14 DURKHEIM, E. Sociologia, J.A. Rodrigues (org.). São Paulo: Ática, 1984. 
15 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. Lisboa: Ed. Estampa, 1994, p. 81. 
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2 O BRASIL E SUA “QUARTA ONDA” DE ACESSO À JUSTIÇA 

 Inicialmente, buscaremos trazer para o leitor um retrato da Defensoria Pública 

brasileira, a qual, juntamente com o direito à saúde, é tema central do presente trabalho. 

Estas noções começais são de especial relevância, no sentido de demonstrar a tendência 

de crescimento da instituição, alcançando localidades atualmente desprovidas de tal 

serviço público, o que, inevitavelmente, abrirá as portas do sistema de justiça à uma 

demanda represada que se acredita bastante considerável. 

O Brasil e sua “quarta onda” de acesso à justiça? Certamente, ao observar o título 

deste capítulo, o leitor mais afoito pensou estar diante de um erro de grafia ou, aqueles 

mais críticos, afirmaram a incompetência técnica do autor, ante o completo 

desconhecimento da obra clássica de Cappelletti e Garth16. 

 No entanto, o objetivo do enunciado é claramente provocativo, a fim de despertar 

a curiosidade para a ideia central que passaremos a expor, qual seja, a de que o direito 

fundamental constitucionalmente consagrado de acesso à justiça encara, neste momento, 

em nosso país, um divisor de águas, notadamente após o advento da Emenda 

Constitucional 80/2014, que consagrou um novo modelo de Defensoria Pública, com 

autonomia, em âmbito nacional, dos Poderes constituídos (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). 

 Em verdade, apenas para dirimir qualquer polêmica sobre o título proposto, este 

se funda na ideia de que as ondas renovatórias de universalização do acesso à justiça não 

se limitariam às três propostas por Cappelletti e Garth, no bojo do Projeto de Acesso à 

Justiça de Florença. Kim Economides17, por exemplo, especula a existência de uma quarta 

onda de acesso à justiça, relativa ao acesso dos próprios operadores do direito (inclusive 

dos que trabalham no sistema judicial) à justiça. Fundamenta-se o autor na ideia de que a 

experiência cotidiana e a proximidade da Justiça cegam as profissões jurídicas em relação 

a concepções mais profundas de justiça (interna ou social) e, consequentemente, fazem 

com que se ignore a relação entre justiça civil e justiça cívica. Nesta “quarta onda” 

proposta pelo citado autor, são expostas as dimensões ética e política da administração da 

justiça, indicando importantes e novos desafios tanto para a responsabilidade profissional 

como para o ensino jurídico. 

                                                 
16 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça: Trad. Ellen Grancie Northfleet. Porto 

Alegre: Fabris, 1988. 
17 ECONOMIDES, Kim. “Lendo as ondas do movimento de acesso à justiça: epistemologia versus 

metodologia”. Revista Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
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 Nossa proposta, por sua vez, adota um espectro mais localizado na realidade 

nacional, decorrente da evolução constitucional vivenciada pela Defensoria Pública, 

instituição eleita pelo constituinte como garantidora, no plano estatal, do direito ao acesso 

à justiça e do serviço público de assistência jurídica integral e gratuita. A Emenda 

Constitucional 80/2014, na realidade, apenas complementa um ciclo iniciado com a 

Emenda Constitucional 45/2004, como abordaremos no decorrer da explanação18. 

2.1 AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA DE CAPPELLETTI E GARTH 

O movimento de acesso à justiça ganhou verdadeiro contorno somente na década 

de 1970, quando inúmeros estudiosos do Direito, e de várias outras áreas, concretizaram 

um projeto específico para a análise do fenômeno em comento, levando em consideração 

diversas realidades mundiais. O “Projeto Florença” para o Acesso à Justiça foi elaborado 

com o escopo de estudar, sob um enfoque multidisciplinar, temas relevantes para a 

matéria, tais como repensar o conceito do acesso à justiça, analisar os obstáculos que o 

impedem materialmente e sugerir soluções que importem a superação desses 

obstáculos19. 

O projeto teve como resultado principal a obra “Acesso à Justiça”, que pode ser 

considerada uma síntese das análises empíricas realizadas pelos pesquisadores 

envolvidos. O “Projeto Florença” representou um novo paradigma epistemológico no 

estudo do direito processual, uma vez que não foi resultado de uma visão essencialmente 

teórica e hermeticamente fechada, trazendo ao leitor uma ótica positivamente 

influenciada pelo caráter sociológico do fenômeno jurídico. 

A primeira das preocupações relativas ao acesso à justiça apontada no relatório 

final elaborado por Cappelletti e Garth diz respeito à questão econômica, que, além de 

impedir um pleno acesso à justiça, gera grandes distorções na atuação processual. Neste 

prisma, foram analisados os altos custos de um processo judicial, em relação aos 

honorários advocatícios, às despesas processuais e, eventualmente, aos ônus 

sucumbenciais. O aspecto econômico opõe-se fortemente ao acesso à justiça, haja vista 

                                                 
18 ALVES, C. F.; LUPETTI BAPTISTA, Barbara Gomes. O Novo Regime Constitucional da Defensoria 

Pública no Brasil. In: Nesttor Eduardo Araruna Santiago; Karine de Sousa Silva. (Org.). I Encontro de 

Internacionalização do CONPEDI - Barcelona-Espanha. 1ed.Barcelona, Espanha: Ediciones Laborum, 

2015, v. V, p. 189-222. 
19 GONÇALVES, Vinícius José Corrêa; BREGA FILHO, Vladimir. Descesso à justiça como fator de 

inclusão social. In: XIX Encontro Nacional do CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos. Fortaleza: 

CONPEDI, 2010. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3055.pdf. 

Acesso em: 19 jan. 2017. 
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que a ausência de recursos econômicos é fator determinante para que o lesado ou 

ameaçado em seu direito abandone sua pretensão, principalmente se esta versar sobre 

ínfima quantia pecuniária, vez que, nestes casos, o valor a ser gasto com o processo pode 

suplantar, em várias vezes, o próprio valor a ser discutido em juízo. 

Uma segunda barreira ao acesso à justiça decorre das desigualdades existentes 

entre as partes em uma demanda. Na prática forense, a igualdade entre as partes é, em 

regra, algo formal, ou seja, uma igualdade frente ao ordenamento jurídico, pois a 

hipossuficiência econômica da maioria da população impede a construção de uma 

verdadeira igualdade substancial. 

Em um embate judicial, no qual um dos litigantes entra melhor preparado do que 

o outro, provavelmente prevalecerá a pretensão da parte abastada. Isto é, nem sempre o 

melhor direito prevalece, sofrendo a questão jurídica influência direta de aspectos 

externos como, por exemplo, condições econômicas, sociais e culturais dos litigantes. 

O último obstáculo ao acesso à justiça seria a questão relativa aos entraves 

processuais. Imperfeições no sistema processual obstam o pleno acesso à justiça, 

impedindo uma solução rápida, eficiente e satisfatória do conflito levado a juízo, em 

virtude da ausência de mecanismos legais eficientes. 

Tomando como exemplo o direito brasileiro, verificamos que nas últimas décadas 

surgiram instrumentos processuais, tais como a antecipação da tutela e a sistemática das 

tutelas específicas das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. O processo, em 

uma análise instrumental, deve ter como foco principal o próprio direito material, 

devendo o ordenamento prever mecanismos hábeis a promover a efetiva e tempestiva 

tutela dos direitos. O processo, portanto, deve ser estruturado com vistas ao direito 

substancial tutelado20, e não o contrário. 

Em virtude de todas as questões apontadas, o “Projeto Florença” trouxe algumas 

soluções práticas para as barreiras e problemas relacionados ao acesso à Justiça, 

ensejando as chamadas ondas renovatórias de acesso à justiça. Tais ondas são fruto da 

percepção de mudanças observadas em diversos países, em especial na segunda metade 

do século XX, e são divididas em três eixos, correspondentes à superação das barreiras 

que obstam o acesso à justiça. 

Tais ondas podem ser sintetizadas da seguinte forma: a) primeira onda renovatória 

de acesso à justiça – assistência jurídica gratuita; b) segunda onda renovatória de acesso 

                                                 
20 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2ª Ed. Campinas: Bookseller, 2000, p. 19-52. 
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à justiça – problemas relacionados à efetivação dos direitos coletivos lato sensu; c) 

terceira onda renovatória de acesso à justiça – o novo enfoque de justiça, tornando-a mais 

simples e acessível. 

Importante anotar, como observa Luciana Gross Siqueira Cunha21, que, no caso 

brasileiro, os três movimentos (ou ondas) de acesso à Justiça se sobrepõem, 

acompanhando o desenvolvimento e o efetivo exercício da cidadania. 

Nesse contexto, a ideia de uma instituição como a Defensoria Pública emergiu no 

bojo da primeira onda renovatória de Cappelletti e Garth, apresentando-se como 

garantidora essencial para o acesso à justiça e como alicerce à implementação das duas 

ondas subsequentes22. 

2.2 A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA E A 

DEFENSORIA PÚBLICA BRASILEIRA 

 No presente tópico, busca-se traçar, em estreita síntese, um breve histórico da 

assistência jurídica em território nacional, cuja compreensão se faz necessária para o 

correto entendimento do que denominamos de “quarta onda” de acesso à justiça. 

 No Brasil, a assistência judiciária tem suas raízes nas Ordenações Filipinas, que 

garantia a gratuidade do recurso de agravo aos pobres. Diziam as ordenações, em seu 

Livro 3, título 84, item 10: 

 

 

“E sendo o aggravante tão pobre, que jure que não tem bens móveis, nem de 

raiz; nem por onde pague o aggravo, e dizendo na audiência huma vez o Pater 

noster pola alma delRey Dom Diniz, ser-lhe-ha havido, como que pagasse os 

novecentos reis, com tanto que tire de tudo certidão dentro no tempo, em que 

havia de pagar o agravo”23 (grafia original). 

 

  

As Ordenações vigoraram em nosso território até 1916. 

 O ordenamento português apenas replicou o que predominava no território 

europeu, dispensando custas judiciais àqueles comprovadamente carentes e facultando a 

advogados que, por mera generosidade, prestassem gratuitamente seus serviços a essas 

                                                 
21 CUNHA, Luciana Gross Siqueira Cunha. O Acesso à Justiça e a Assistência Judiciária em São Paulo. 

Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, 

sob a orientação da Prof. Dra. Maria Tereza Sadek, em novembro de 1999, p. 24. 
22 BRAUNER JÚNIOR, Arcênio. Princípio Institucionais da Defensoria Pública da União. Porto Alegre: 

Verbo Jurídico, 2014. p. 65. 
23 UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Disponível em:  

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p695.htm>. Acesso em: 06 out. 2016. 
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pessoas. Tratava-se de assistência judiciária gratuita, a depender da caridade dos 

profissionais. 

 Em 1870, prestando assistência judiciária aos necessitados, em causas civis e 

criminais, surge o Instituto dos Advogados Brasileiros. A Constituição de 1891, primeira 

Carta Republicana, foi silente sobre a assistência judiciária, mas garantia a ampla defesa, 

com todos os recursos e meios inerentes. Em sua redação original, antes da Emenda 

Constitucional de 3 de setembro de 1926, dizia o diploma: 

 

 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

§ 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os 

recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas 

ao preso e assinada pela autoridade competente com os nomes do acusador e 

das testemunhas. 

 

 

Em 05 de maio de 1897, no âmbito infraconstitucional, foi organizada, através de 

Decreto, a assistência judiciária no Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro24. Tal 

sistema serviu de modelo para outros Estados-membros, sendo certo que, em 1915, o 

Código de Processo do Estado da Bahia dedicou capítulo especial para a “Representação 

Judicial das Pessoas Pobres” (arts. 38 a 43). 

Em 30 de outubro de 1920, com o advento do Decreto nº 14.450, organizou-se a 

assistência judiciária gratuita no âmbito do processo militar federal: 

 

 

Art. 183. Para cada uma das circumscripções a que se refere o art. 1º, o 

Governo nomeará um advogado incumbido de patrocinar as causas em que for 

em réos praças de pret. Na 6ª circumscripção serão quatro os advogados, dos 

quaes dois servirão nos Conselhos do Exercito e dois nos da Armada. 

Paragrapho unico. Os advogados assim constituidos perceberão a gratificação 

fixada na tabella annexa. (grafia original) 

 

 

 Os chamados “advogados de ofício”, responsáveis pela assistência dos chamados 

“praças de pret”, camada mais baixa da hierarquia militar, recebiam remuneração fixada 

em lei, paga pela União, representando o embrião da assistência judiciária gratuita no 

plano federal, o que, após 1988, passaria à atribuição da Defensoria Pública da União. 

 Após a Revolução de 1930, instalado o Governo Provisório, em 18 de novembro 

de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo artigo 17, do Decreto 19.408. 

                                                 
24 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em 

http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=21. Acesso em: 06 out. 2016. 

http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=21
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O Decreto nº 20.784/1931 aprovou o regulamento da OAB, elevando, no art. 26, inciso 

IV, a assistência judiciária ao patamar de obrigação profissional, substituindo o caráter 

caritativo anteriormente atribuído à atividade. Nesse sentido: 

 

 

Art. 26. São deveres dos advogados, provisionados e solicitadores: (...) 

IV, aceitar e exercer, com desvelo, os encargos cometidos pela Ordem, pela 

Assistência Judiciária ou pelos juizes competentes. 

 

 

 Somente na Constituição de 1934, art. 113, n. 32, foi feita a primeira menção 

constitucional ao direito de acesso gratuito à justiça, porém limitado à gratuidade das 

custas e emolumentos. 

 

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, 

criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de 

emolumentos, custas, taxas e selos. 

 

 

Não obstante suas limitações, a primeira citação constitucional trouxe uma 

importante inovação, qual seja, a possibilidade de criação de órgãos especiais, com a 

finalidade da prestação de assistência judiciária. Em 1935, por exemplo, o Estado de São 

Paulo criou um serviço de assistência judiciária com advogados remunerados pelo 

governo. 

A Constituição do Estado Novo, de 1937, época da Ditadura Vargas, não trouxe 

previsão da assistência judiciária em seu texto, contudo, o Código de Processo Civil, em 

sua redação original de 1939, insculpiu o preceito em sede infraconstitucional. 

 

 

Art. 68. A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, 

sem prejuizo do sustento próprio ou da família, gozará do benefício de 

gratuidade, que compreenderá as seguintes isenções: 

I – das taxas judiciárias e dos selos; 

II – dos emolumentos e custas devidos aos juizes, orgãos do Ministério Público 

e serventuários da justiça; 

III – das despesas com as publicações no jornal encarregado da divulgação dos 

atos oficiais; 

IV – das indenizações devidas a testemunhas; 

V – dos honorários de advogado e perito. 

Parágrafo único. O advogado será escolhido pela parte; si esta não o fizer, será 

indicado pela assistência judiciária e, na falta desta, nomeado pelo juiz. 
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O artigo 141, § 35, da Constituição Federal de 1946, restabeleceu a garantia 

constitucional da assistência judiciária: 

 

 

Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

§ 35 - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 

judiciária aos necessitados. 

 

 

 No antigo Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n° 2.188, de 21 de julho de 

1954, criou, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça, os seis primeiros cargos de 

Defensor Público, que constituíram a semente da Defensoria Pública neste Estado. Eram 

cargos isolados, de provimento efetivo. 

Aos 20 de julho de 1958, a Lei Federal n° 3.434 implementou os serviços de 

assistência judiciária no Distrito Federal e Territórios, sendo os mesmos prestados por 

Defensores Públicos ocupantes da classe inicial da carreira do Ministério Público Federal. 

Quando da mudança do Distrito Federal para Brasília, esse sistema foi legado ao 

Ministério Público do antigo Estado da Guanabara, perdurando até a fusão deste Estado 

com o antigo Estado do Rio de Janeiro (1974). A Lei n° 5.111, de 08 de dezembro de 

1962, denominada Lei Orgânica do Ministério Público e da Assistência Judiciária, criou 

o Quadro do “Ministério Público", que, à época, era constituído de duas letras: "A" e "B". 

A letra "A" correspondia ao Ministério Público, em sentido estrito, enquanto a letra 

"B"correspondia à Assistência Judiciária, hoje denominada de Defensoria Pública. Nessa 

época, no Estado da Guanabara, a denominação "Defensor Público" era dada aos cargos 

iniciais da carreira do Ministério Público e titulava o seu ocupante. O fato histórico 

demonstra a semelhante gênese das duas instituições. 

Na década de 60, o Ministério Público do antigo Estado do Rio de Janeiro, tendo 

à frente a Associação do Ministério Público Fluminense, que congregava, à época, os 

Promotores de Justiça e os Defensores Públicos, deu início à realização de congressos 

nacionais que, por conta da sua importância institucional e para a cultura jurídica do País, 

marcaram época e consolidaram diversos movimentos em favor do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, então denominada Assistência Judiciária. 

A Constituição de 1967, assim como a Emenda Constitucional nº 01/69, manteve 

a mesma orientação da Carta de 1946. 

Na década de 70, como resultado da experiência pioneira e vitoriosa do antigo 

Estado do Rio de Janeiro, o direito à assistência jurídica gratuita foi objeto de vários 
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debates em congressos e simpósios jurídicos, inclusive, com o decisivo apoio da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), concluindo a comunidade jurídica pela necessidade de 

ser criada a Instituição Defensoria Pública. 

Em 12 de maio de 1977, surge a Lei Complementar nº 6, do Estado do Rio de 

Janeiro, que organizou a Assistência Judiciária naquela localidade e que, com importantes 

modificações posteriores, passou a vigorar como Lei Orgânica da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, quando finalmente foi esta criada. Esta lei, a mais avançada de 

sua época sobre o tema, seguida pelas do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, 

serviu de exemplo para outros Estados e, futuramente, serviu de referência para a Lei 

Complementar Federal n°80/94. 

Em 04 de julho de 1984, na cidade de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do 

Sul, foi criada a entidade nacional dos Defensores Públicos, inicialmente denominada 

"Federação Nacional das Associações de Defensores Públicos - FENADEP". 

Superveniente modificação do seu Estatuto, para adequá-lo à Constituição de 1988, no 

que respeita à legitimação da Entidade para promover ação direta de 

inconstitucionalidade e mandado de segurança coletivo, deu-lhe a denominação de 

"Associação Nacional de Defensores Públicos - ANADEP", como é conhecida 

atualmente. 

Importante notar que, durante esta evolução legislativa e, posteriormente, 

constitucional, dois conceitos distintos se confundiam com bastante frequência. As ideias 

de assistência judiciária e gratuidade de justiça recebiam tratamento sinonímico, o que 

ficou evidente na Lei Federal nº 1.060/1950. De acordo com o texto legal, tal legislação 

estabeleceria normas para a concessão da assistência judiciária, mas, em verdade, ao 

analisarmos suas disposições, facilmente se depreende que esta regulamenta a questão 

relativa à justiça gratuita. 

 Como leciona Cleber Francisco Alves, a “assistência judiciária”, expressão que 

remonta às primeiras ações estatais voltadas para a garantia de igualdade de acesso à 

Justiça, envolve fundamentalmente os recursos e instrumentos necessários para acesso 

aos órgãos jurisdicionais, quer mediante o benefício da “justiça gratuita” (que 

corresponde, estritamente, à isenção das despesas processuais que seriam devidas sem a 

outorga do benefício), quer pelo patrocínio de profissional habilitado (também se 
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dispensando o pagamento de honorários respectivos), dotado de capacidade postulatória 

para a representação da parte em juízo25. 

 Tal observação é relevante para analisarmos o novo paradigma trazido pela 

Constituição da República de 1988, que introduziu não apenas uma nova visão da matéria, 

ao consagrar a expressão “assistência jurídica gratuita”, mas também estabeleceu uma 

Instituição garantidora deste direito, denominada Defensoria Pública. 

 A Constituição da República de 1988, em seu artigo 134, desde sua redação 

original, já estabelecia expressamente, de maneira inédita na história constitucional 

pátria, a Defensoria Pública como a Instituição responsável pela assistência jurídica 

estatal, integral e gratuita, sendo certo que tal concepção foi aprimorada ao longo dos 

anos, alcançando, como veremos detalhadamente adiante, a atual redação, configurada 

após o advento da EC 80/2014, nos seguintes termos: 

 

 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.       (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito 

Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 

Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 

inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional 

e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no 

art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito 

Federal.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que 

couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.       

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

 

  

Desde logo, importante registrar que a ideia de “assistência jurídica integral” 

avança os parâmetros da mera “assistência judiciária” ou da simples “gratuidade de 

justiça”, empoderando a população hipossuficiente, econômica ou juridicamente, de 

amplos serviços técnicos, não apenas no âmbito das contendas judicializadas, mas 

                                                 
25 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2006, p. 236. 
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também na esfera extrajudicial, autorizando à Defensoria Pública atividades que vão 

desde o mero aconselhamento jurídico até a propositura de demandas coletivas, em 

sentido amplo. 

2.3 A ASCENSÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO 

CONSEQUÊNCIA DE UMA ALTERAÇÃO DO PARADIGMA MORAL DE 

IGUALDADE 

 A ideia de abordar, no presente trabalho, a fundamentação moral que ensejou a 

ascensão do direito à assistência jurídica integral e gratuita, e, por conseguinte, da 

Defensoria Pública, desde um serviço caritativo até um elemento essencial à justiça, como 

previsto na Constituição da República, surgiu de uma divergência doutrinária a respeito 

da geração de direitos fundamentais que melhor enquadraria este cenário. 

 Isto é, seria a assistência jurídica estatal gratuita um direito civil, de primeira 

geração, ou um direito social, de segunda geração? 

 Cleber Francisco Alves26, em obra paradigma sobre a matéria, afirma que o direito 

de acesso à justiça, incluindo a assistência judiciária gratuita para os necessitados, se 

traduziria em direito de caráter primordialmente civil, e não propriamente um direito 

social, vez que indispensável ao exercício pleno da liberdade humana e da igualdade 

jurídica de todos os cidadãos. Contudo, com a devida vênia, ousamos discordar de tal 

entendimento. Para tanto, optamos por fugir da tradicional diferenciação realizada, 

segundo a qual direitos civis se consubstanciariam em posturas estatais negativas e 

direitos sociais em prestações positivas, e fundamentamos o raciocínio no ideal de 

igualdade implícito na gênese do direito. 

Assim, a verdadeira consagração do direito à assistência jurídica decorreria não 

apenas da igualdade formal, emersa dos ideais da Revolução Francesa, mas sim da 

evolução moral vivenciada pela sociedade moderna, até a construção do conceito de 

igualdade material. Em nossa visão, portanto, o ponto nodal capaz de definir se um direito 

seria de primeira ou de segunda geração é a ideia de igualdade presente em sua essência. 

 A fim de melhor embasarmos o raciocínio aqui advogado, abordaremos, ainda que 

sucintamente, a alteração teórica do paradigma moral de igualdade, através da obra de 

três dos principais filósofos que dissertaram sobre o tema, quais sejam, Aristóteles, 

Immanuel Kant e John Rawls. Vale esclarecer que tais autores foram escolhidos, tendo 

                                                 
26 ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2006, p. 37/38. 
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em vista representarem três momentos sociais marcadamente distintos, capazes de 

demonstrar a evolução cronológica do pensamento humano. 

Inicialmente, de acordo com a lógica moral grega, cada ser humano teria seu 

talento natural, denominado por Aristóteles de “virtudes”. A finalidade de cada ser 

humano seria desenvolver com excelência suas virtudes, pois estas apontavam seu lugar 

no universo. O sujeito que não explorasse suas virtudes, seguindo tal lógica, seria um 

“fracassado”. 

Para o grego, a “dignidade moral” do indivíduo seria desenvolver suas próprias 

virtudes. A lógica de Aristóteles não se preocupa com o “outro”, como é comum no 

pensamento moderno. Para os gregos, portanto, a preocupação do indivíduo seria 

aprimorar os próprios talentos, independente do resultado gerado para a comunidade. 

Destarte, o pensamento aristocrático define que os indivíduos “virtuosos” seriam 

superiores aos demais. Os dotados de virtude deveriam apenas se ocupar em exercitar 

seus talentos e os desprovidos de tal dádiva, por sua vez, deveriam viver a serviço dos 

superiores. O trabalho para os gregos era confinado às pessoas de menor valor, pessoas 

moralmente menos dignas. 

Nessa toada, no pensamento grego, a igualdade estava excluída do campo da 

moral. A moral grega é marcada pela diferença, vez que o talento natural é desigualmente 

distribuído entre as pessoas. A desigualdade de talentos gerava desigualdade moral e esta, 

por seu turno, gerava desigualdade política, justificando a noção de que pessoas inferiores 

deveriam trabalhar, até mesmo em regime de escravidão, para superiores. 

Assim, a teoria aristotélica sobre justiça e igualdade não se aplicava a todos os 

habitantes da Grécia. O pressuposto de igualdade para todos, como veremos adiante, é 

desenvolvido apenas na modernidade. Na pólis grega, não eram considerados cidadãos, 

e, consequentemente, capazes para a vida civil, as mulheres, as crianças, os estrangeiros 

e os escravos. Estes últimos, por vezes, eram tratados como seres animalizados, como 

vemos no trecho a seguir27: 

 

 

Existe, na espécie humana, seres tão inferiores a outros quanto o corpo o é 

em relação à alma, ou a besta ao homem; são aqueles para os quais a 

                                                 
27 SILVA, Nícolas Trindade da. Da igualdade formal a igualdade material. In: Âmbito Jurídico. Rio Grande, 

XV, n. 107, dez 2012. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12556&revista_caderno=9>. 

Acesso em: 19 jan. 2017. 
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utilização da força física é o melhor que se consegue. Segundo os nossos 

princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão; pois 

para eles não há nada mais simples do que obedecer. Assim é o escravo por 

instinto; pode pertencer a outrem (também lhe pertence ele de fato), e não 

tem razão mais do que suficiente para dela experimentar um vago 

sentimento; não possui a razão em sua plenitude. Os outros animais que 

não a possuem seguem as expressões exteriores28. 

 

 

Pelo exposto, a partir da lógica aristotélica, considerando a integralidade dos 

indivíduos das cidades-estados, não há que se falar em igualdade, seja formal ou material, 

prevalecendo a lógica “deve-se tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira 

desigual”, mas jamais com a finalidade de igualá-los. 

Tal cenário evolui a partir da lógica kantiana. Em Kant, a igualdade dos homens 

se dá pela sua racionalidade. O homem se identifica com a razão e todo ser racional é um 

fim em si mesmo, pois pode agir com autonomia. Sendo assim, o autor atribui igual valor 

a todo ser humano pelo simples fato de ser racional. 

Rompendo com o pensamento grego, aristotélico, Kant afirma que “não pode 

haver nenhum privilégio inato de um membro do corpo comum, enquanto co-súdito, 

sobre os outros e ninguém pode transmitir o privilégio do estado que ele possui no interior 

da comunidade aos seus dependentes”29. Assim, o autor afasta qualquer possibilidade de 

discriminação entre indivíduos com base em talentos naturais predispostos, asseverando 

que a dignidade moral depende da “boa vontade”30 de cada um, ou seja, do uso que cada 

um faz de seus talentos. 

Neste sentido, a igualdade para Kant é inclusiva31, pois é acessível a todos os 

homens, no claro intuito de universalização. Tem-se, assim, uma igualdade aritmética, 

onde todos têm o mesmo valor na sociedade, podendo dela participar, influindo na 

construção da norma social. 

A lógica kantiana foi decisiva para a definição dos parâmetros de igualdade formal 

e, por conseguinte, dos direitos fundamentais de primeira geração decorrentes das 

                                                 
28 ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 18. 
29 KANT, Immanuel. Sobre a expressão corrente: isto pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática. 

A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 57-102, p. 77 e ss. 
30 WOOD, Allen. A boa vontade. Disponível em: <http://www.sociedadekant.org/wp-

content/uploads/2013/02/STUDIA-KANTIANA-9.7-40-Wood.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2017. 
31 GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado Democrático de Direito a partir do 

pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p.99. 
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Revoluções Liberais. Parte-se da suposição de que todos os homens são igualmente 

capacitados para decidir o que fazer com seus talentos, a fim de justificar a nova lógica, 

qual seja, “tratar igualmente os desiguais, não importando a medida da desigualdade”. 

Contudo, consideramos que nenhuma dessas versões de igualdade, acima 

expostas, reflete com fidelidade a essência por trás da garantia de assistência jurídica 

estatal gratuita aos hipossuficientes. A mera igualdade formal perante a lei, vale frisar, 

permite a subsistência de um espaço negativo de atuação estatal, responsável por 

aprofundar a diferenciação de classes. Pensamos que este direito fundamental e, por 

conseguinte, a ascensão institucional da Defensoria Pública, no ordenamento pátrio, estão 

mais afinados com os novos paradigmas trazidos por Rawls, notadamente em sua obra 

“Uma Teoria da Justiça”32, publicada em 1971. 

Nesta obra, o autor lança novas bases epistemológicas sobre o paradigma moral 

de igualdade, fundamentais para compreendermos o novo momento da assistência 

jurídica estatal, que culminou, no Brasil, com a Constituição da República de 1988, 

primeiro texto constitucional a mencionar expressamente a Instituição Defensoria 

Pública. 

Rawls dedicou toda sua vida acadêmica na elaboração de uma teoria da justiça 

capaz de conjugar os principais valores morais do mundo moderno, aparentemente 

inconciliáveis à luz das teorias dominantes no século XX, quais sejam, liberdade e 

igualdade. O grande mérito de sua obra foi a tentativa de construir uma teoria da justiça 

ao mesmo tempo cuidadosa com a liberdade e a igualdade, buscando responder o grande 

questionamento da filosofia política: o que é uma sociedade justa? 

Rawls desenha uma teoria da justiça com base na equidade, partindo de 

pressupostos básicos fundamentais, quais sejam, a noção de escassez moderada de 

recursos, o reconhecimento do fato do pluralismo e a visão de que todos os membros da 

sociedade são indivíduos racionais e razoáveis33. 

Ao analisar a escassez moderada dos recursos, o autor pondera que a totalidade 

dos recursos a ser distribuída é menor que a demanda, ou seja, existem bens escassos em 

contraposição ao desejo ilimitado de posse por parte dos indivíduos. Não há abundância 

total, não há escassez absoluta, há escassez moderada de recursos, devendo a sociedade 

                                                 
32 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2 ed., 2005. 
33 D’AVILA, Edson. Construindo pontes entre “Uma teoria da justiça” de John Rawls e a ação pastoral. 

Disponível em: 

http://www2.ifsp.edu.br/edu/davila/Ciencias_religiao/Acao_Pastoral%20e%20Teoria_Justica.pdf. Acesso 

em: 19 jan. 2017.  

http://www2.ifsp.edu.br/edu/davila/Ciencias_religiao/Acao_Pastoral%20e%20Teoria_Justica.pdf
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buscar a justa repartição dos bens. Rawls pensa a justiça de acordo com o conflito 

permanente entre bens disponíveis e o desejo ilimitado de se apoderar desses bens. 

Por reconhecimento do fato do pluralismo, o autor explicita o desacordo profundo 

e irredutível entre as concepções de bem entre os indivíduos da sociedade moderna. A 

sociedade moderna é marcada pelo pluralismo das formas de vida, não havendo 

comunhão de uma única doutrina de bem compartilhada por todos. 

Como último pressuposto, ao asseverar que todos os membros da sociedade são 

indivíduos racionais e razoáveis, o autor aponta que todos indivíduos são capazes de 

formular sua concepção de bem e desenvolver um conceito de justiça. Racionalidade e 

razoabilidade são poderes morais intrínsecos aos indivíduos, sendo cada membro da 

sociedade apto a realizar sua própria noção de bem. Para Rawls, todo indivíduo respeita 

os termos equitativos da cooperação social, elegendo seus próprios fins, mas conjugando-

os com o livre arbítrio dos demais membros do corpo social. 

Com base nesses pressupostos, Rawls configura o conteúdo de sua concepção 

política da justiça, fundado no pilar da equidade. O arranjo social, assim, se organizaria 

em torno de princípios de justiça tendentes a garantir igual liberdade para todos e, 

principalmente, a distribuição de desigualdades econômicas e sociais, de maneira a 

garantir maiores benefícios possíveis aos menos favorecidos e igualdade de 

oportunidades para todos. Para o autor, todo homem, nas condições hipotéticas 

adequadas, seria capaz de alcançar soluções justas e benéficas, inclusive para os menos 

favorecidos. 

Justamente nesta busca de equalização entre desigualdades e oportunidades surge 

a semente da assistência jurídica estatal gratuita e, por conseguinte, da Defensoria 

Pública. Nesse cenário, ganha relevo, na teoria de Rawls, o princípio do “maximin”, isto 

é, favorecer ao máximo quem está na pior posição social, e o princípio da igualdade de 

oportunidades, tornando as mais diversas posições sociais acessíveis a todos, em 

circunstâncias de justa igualdade de oportunidades. 

Identificamos neste ponto da obra de Rawls a famosa ideia de “tratar 

desigualmente os desiguais para igualá-los”, facilmente verificável na concepção de 

prover, gratuitamente, assistência jurídica a pessoas menos favorecidas, a fim de garantir 

paridade de armas, seja diante de outros cidadãos, “hipersuficientes” econômica ou 

organizacionalmente, ou do próprio Estado. 

Faz-se mister observar que a obra de Rawls, “Uma teoria da justiça”, e a obra de 

Cappelletti e Garth, “Acesso à justiça”, foram produzidas em momentos próximos, o que 
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nos permite especular sobre o fato de ambas terem comungado dos mesmos pressupostos 

teóricos. 

Destarte, em síntese, no presente trabalho, esposamos o entendimento de que a 

assistência jurídica estatal gratuita, e sua instituição garantidora, a Defensoria Pública, 

adequadamente se colocam no contexto dos direitos fundamentais de segunda geração, 

pois defluem da evolução do paradigma de igualdade, responsável por transportar a moral 

social desde a desigualdade, presente na sociedade helênica, passando pela igualdade 

meramente formal, dos direitos de primeira geração, frutos das revoluções liberais, 

finalmente alcançando a noção de igualdade material, embasada na luta por igualdade de 

oportunidades e paridade de armas para todos.  

Esta busca social pela igualdade material, orientada pelos ensinamentos de Rawls, 

em nosso entendimento, serviu como estopim para o processo de valorização, pelo menos 

teórica, da Defensoria Pública, estampada em sua previsão constitucional, de maneira 

inédita, no direito pátrio, por ocasião da Lei Maior de 1988. 

2.4 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA: 

ASCENSÃO TEÓRICA COM POUCO REFLEXO PRÁTICO 

 Não obstante a evolução teórica do conceito de igualdade acima exposta, que 

culminou com a constitucionalização da Defensoria Pública como instituição responsável 

pela assistência jurídica gratuita estatal, durante extenso lapso temporal tal fator não 

encontrou comprovação prática. Podemos dizer, desde logo pedindo vênia pelo jogo de 

palavras, que a “evolução teórica”, na prática, se tornou “teórica evolução”, vez que a 

Defensoria Pública restou relegada a posição secundária diante das demais instituições 

essenciais ao sistema de justiça. 

 Partindo da visão de que o Direito, acima de um conjunto de normas, se coloca, 

primordialmente, como um conjunto de práticas, comprovamos empiricamente tal 

assertiva, a partir da observação de dados coletados no primeiro Diagnóstico da 

Defensoria Pública no Brasil34, elaborado pelo Ministério da Justiça, em 2004. 

 Apesar da elevada estatura constitucional atribuída à instituição em 1988, a 

realidade, mais de 15 anos depois, não apresentava correspondência fática. Para ilustrar 

a tese, citamos, por exemplo, dados comparativos entre o orçamento destinado ao Poder 

Judiciário e o destinado à Defensoria Pública. 

                                                 
34 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS. Disponível em: 

https://www.anadep.org.br/wtksite/downloads/Diag_defensoria.pdf. Acesso em: 10 out. 2016. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/downloads/Diag_defensoria.pdf
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 A Defensoria Pública de Alagoas era, dentre todas, a que apresentava o maior 

percentual de gasto (22,63%) em relação ao Poder Judiciário. Enquanto R$ 4,74, por 

habitante, eram destinados ao Judiciário, a Defensoria Pública recebia R$ 1,07, por 

habitante. Mas, como o próprio Diagnóstico aponta, isto se devia muito mais ao fato deste 

ser o Estado com o menor gasto do Poder Judiciário por habitante do que ao volume de 

gastos da Defensoria. 

 Por outro lado, Estados importantes da federação apresentavam investimentos 

irrisórios na Defensoria Pública. A Bahia, por exemplo, investia, por habitante, no Poder 

Judiciário, R$ 30,17 e R$ 0,01, na Defensoria Pública (relação de 0,05%). A Paraíba, por 

sua vez, investia, por habitante, R$ 42,46, no Poder Judiciário, e R$ 0,13, na Defensoria 

Pública (relação de 0,31%). Goiás, Santa Catarina e São Paulo, à época, sequer tinham 

Defensoria Pública instalada, em total menoscabo ao texto constitucional. Vejamos o 

gráfico abaixo: 

 

 

Figura 1 Comparação entre os investimentos realizados pelos 3 Estados no Poder Judiciário (azul) e na 

Defensoria Pública (vermelho). Dados do Ministério da Justiça de 2004.  

 

 Tal cenário apenas começaria a mudar a partir de 2005, com a autonomia 

orçamentária conferida às Defensorias Estaduais pela Emenda Constitucional 45/2004, e 

sonegada às Defensorias Públicas do Distrito Federal e da União, que só receberiam o 

mesmo tratamento constitucional a partir, respectivamente, das Emendas Constitucionais 

69/2012 e 74/2013. 
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Por exemplo, no terceiro Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil35, 

observamos crescimento expressivo desses dados. Em 2008, o Estado da Bahia passou a 

investir na Defensoria Pública, por habitante, R$ 3,02, enquanto a Paraíba R$ 8,94. São 

Paulo, que, como colocado acima, em 2004, não possuía Defensoria instalada, investiu 

R$ 8,70, por habitante36. Certamente, tais valores ainda eram insuficientes, mas já 

demonstravam sensível melhoria, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Figura 2 Análise dos investimentos realizados pelos três Estados na Defensoria Pública nos dois anos: 2004 e 

2008. Fonte: Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil 

 

2.5 O BRASIL E SUA QUARTA ONDA DE ACESSO À JUSTIÇA 

  Como já introduzido acima, o que convencionamos chamar, no presente trabalho, 

de “quarta onda” de acesso à justiça teve início, no direito pátrio, com o advento da 

Emenda Constitucional 45/2004, que inseriu, no texto maior, o § 2º, do art. 134, 

concedendo às Defensorias Públicas estaduais autonomia funcional, administrativa e 

financeira (iniciativa de elaboração de sua proposta orçamentária, prevendo a sua gestão 

financeira anual). Por via reflexa, a instituição, no âmbito estadual, deixou de ser um 

simples órgão auxiliar do governo, passando a ser órgão constitucional independente, sem 

qualquer subordinação ao Poder Executivo. 

                                                 
35 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C

3%BAblica%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 06 out. 2016. 
36 Goiás e Santa Catarina, em 2008, continuavam sem Defensoria Pública instalada. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bahia
Paraíba

São Paulo

2004

2008

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20no%20Brasil.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20no%20Brasil.pdf


25 

 

 Assim, tinha início um processo de extrema relevância para a concretização do 

direito fundamental de acesso à justiça, através da assistência jurídica gratuita estatal, 

tendente a abolir qualquer vinculação entre a instituição e o Poder Executivo, seja no que 

toca à “atividade-meio” (administrativa) ou à “atividade-fim” (jurídica). 

 Continuando o movimento, o Congresso Nacional promulgou, em 29 de março de 

2012, nova Emenda Constitucional, oriunda da proposta nº 445/2009, que concedeu 

competência ao Distrito Federal para organizar e manter a sua própria Defensoria Pública. 

A Constituição Federal, no art. 21, XIII, conferia à União a organização e manutenção da 

Defensoria Pública do Distrito Federal, e o art. 22, XVII, atribuía à União a competência 

privativa para legislar sobre a instituição. Destarte, o Distrito Federal não possuía 

autonomia quanto à Defensoria Pública, embora pudesse, com fulcro no art. 24, XIII, 

primeira parte, da CF, legislar sobre assistência jurídica. 

Com a Emenda Constitucional nº 69/2012, a organização e manutenção da 

Defensoria Pública do Distrito Federal passaram a ser de competência deste ente 

federativo e não mais da União, alterando a redação dos arts. 21, XIII, 22, XVII e 48, IX, 

da Constituição da República. Importante observar que, segundo o art. 2º, da referida 

Emenda, à Defensoria Pública do Distrito Federal, sem prejuízo do estatuído pela Lei 

Orgânica do DF, seriam aplicáveis as regras e princípios atinentes às defensorias 

estaduais, inclusive no que toca à plena autonomia. 

Contudo, subsistia a exclusão da Defensoria Pública da União, que permanecia 

vinculada à estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o que, inclusive, foi objeto 

da ADI nº 4282, sob o patrocínio do então advogado, hoje Ministro do STF, Luís Roberto 

Barroso, buscando interpretação conforme a Constituição, com intuito de estender as 

garantias institucionais conquistadas à Defensoria Pública da União. 

Todavia, antes que o mérito da ação fosse julgado pela Corte Suprema, o poder 

constituinte reformador conferiu, expressamente, as garantias institucionais do art. 134, 

§ 2º, da Constituição, à Defensoria Pública da União, através da Emenda Constitucional 

nº 74/2013. A partir de então, a Defensoria Pública da União passou a deter o mesmo 

patamar constitucional das Defensorias estaduais e do Distrito Federal, podendo gerir sua 

própria proposta orçamentária. 

Cabe registrar que, em 2015, por ocasião do primeiro orçamento próprio da DPU, 

sem qualquer vinculação ao Ministério da Justiça, já houve incremento significativo dos 

valores. Em 2014, o governo federal enviou proposta ao Parlamento em valor inferior ao 
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executado no ano de 2013 (R$ 115 milhões), apenas R$ 103 milhões para custeio37, 

enquanto, em 2015, a proposta encaminhada pela DPU foi de R$ 245 milhões. Ressalte-

se que este aporte orçamentário permitiu o planejamento da abertura de 25 novas 

unidades, em locais que não eram atendidos pela instituição, iniciando o processo de plena 

interiorização38. 

 

 

Figura 3 Orçamento DPU anos de 2013, 2014 e 2015.  

 

Arrematando o processo, em 04 de Junho de 2014, foi promulgada a Emenda 

Constitucional nº 80/2014, conhecida, no mundo jurídico, como “PEC Defensoria Para 

Todos”, “PEC das Comarcas” ou “PEC das Defensorias Públicas”. 

A alteração constitucional buscou interferir na realidade do sistema de justiça no 

país, empoderando a instituição, com o escopo de garantir a universalização do 

atendimento, com os recursos jurídicos e materiais necessários para sua plena 

interiorização. 

A Emenda em tela constitucionalizou o art. 1º, da Lei Complementar nº 80/94 

(alterada pela LC n. 132/2009), Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP), 

e os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional (art. 

                                                 
37 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS FEDERAIS. Disponível em: 

http://www.anadef.org.br/ultimas-noticias/1-latest-news/3279-com-deficit-de-710-profissionais-

defensoria-publica-da-uniao-nao-tera-orcamento-para-contratacoes. Acesso em: 06 out. 2016. 
38 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274667>. Acesso em: 06 out. 2016. 
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3.°, LC 80/94), além de ampliar o conceito de Defensoria Pública, tornando-a “instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 

e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma 

do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal” (art. 134, caput, da CRFB 88). 

Ademais, criou-se a Seção IV, no Capítulo constitucional das Funções Essenciais 

à Justiça, diferenciando, inequivocamente, a Advocacia, presente na Seção III, da 

Defensoria Pública, cada qual com Seção específica (Ministério Público, Advocacia 

Pública, Advocacia e Defensoria Pública, respectivamente). 

Mudança importante também ocorreu nos requisitos de ingresso na carreira de 

Defensor Público, arrastando para o cargo a exigência, já aplicável à Magistratura e ao 

Ministério Público (art. 93, CRFB/88), de três anos de atividade jurídica para os 

concursos públicos. 

Entretanto, os pontos mais relevantes deste diploma, em nossa visão, foram a 

estipulação de mandamento constitucional tendente à efetiva instalação da Defensoria 

Pública em todo território nacional, tendo o constituinte derivado, inclusive, estipulado o 

prazo de 8 anos para concretização (art. 98, § 1º, ADCT), e, principalmente, a previsão 

de iniciativa legislativa, conforme arts. 96, inc. II, e 134, § 4.°, da CRFB, conferida aos 

Defensores Gerais, no que toca a matérias relevantes como, por exemplo, criação e 

extinção de cargos. 

Assim, consolidou-se o arcabouço constitucional necessário à efetiva instalação 

da Defensoria Pública, em âmbito nacional e em todas as esferas de governo (União, 

Estados e Distrito Federal), conferindo-lhe, o constituinte, toda musculatura jurídica 

necessária para a busca de recursos materiais indispensáveis à prestação de um serviço 

público de qualidade. 

Interessante notar que, como colocado acima, o novo patamar orçamentário 

conferido à DPU pela EC 74/2013 permitiu, no ano subsequente, a abertura de 25 novas 

unidades, sendo certo que, mantendo-se tal proporção de investimento e o mesmo ritmo 

de abertura de novas unidades (25/ano), em 8 anos a DPU alcançará as 200 subseções 

judiciárias da justiça federal que ainda carecem de sua atuação, cumprindo, com exatidão, 
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o prazo estipulado pela EC 80/201439. Ademais, permitirá a expansão de sua atuação para 

ramos do Judiciário ainda praticamente desprovidos de assistência jurídica estatal, como, 

por exemplo, a justiça do trabalho. 

A “quarta onda” de acesso à justiça aqui propagada resultou na plena autonomia 

da Defensoria Pública em relação aos poderes constituídos, permitindo que a instituição 

possa defender os interesses de seus assistidos, independentemente de qualquer ameaça 

de retaliação à instituição ou a seus membros. 

 Contudo, o direito de acesso à justiça ainda possui muitos obstáculos a superar. 

Interessante observar que reações dos Poderes Executivos surgiram, a fim de manter a 

subordinação da instituição. 

A partir da EC 45/2004, práticas costumeiras dos Governos estaduais, que 

travavam o desenvolvimento institucional, como, por exemplo, cortes unilaterais de 

dotação orçamentária e vinculação da Defensoria a Secretarias estaduais, passaram a ser 

severamente repelidas pela Corte Suprema. Nesse sentido, vejamos: 

 

 

A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-

se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, pois constitui garantia 

densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos 

necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de 

norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo 

também pertinente à organização do Estado. A arguição dirige-se contra 

ato do chefe do Poder Executivo estadual praticado no exercício da 

atribuição conferida constitucionalmente a esse agente político de reunir as 

propostas orçamentárias dos órgãos dotados de autonomia para 

consolidação e de encaminhá-las para a análise do Poder Legislativo. Não 

se cuida de controle preventivo de constitucionalidade de ato do Poder 

Legislativo, mas, sim, de controle repressivo de constitucionalidade de ato 

concreto do chefe do Poder Executivo. (...) Nos termos do art. 134, § 2º, da 

CF, não é dado ao chefe do Poder Executivo estadual, de forma unilateral, 

reduzir a proposta orçamentária da Defensoria Pública quando essa é 

compatível com a LDO. Caberia ao governador do Estado incorporar ao 

PLOA a proposta nos exatos termos definidos pela Defensoria, podendo, 

                                                 
39 Necessário registrar que tal conclusão depende diretamente da maneira como serão colocados em prática 

os termos da Emenda Constitucional 95/2016, que estabeleceu o chamado “Novo Regime Fiscal”, o que 

somente poderá ser verificado ao longo do ano 2017. 
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contudo, pleitear à Assembleia Legislativa a redução pretendida, visto ser 

o Poder Legislativo a seara adequada para o debate de possíveis alterações 

no PLOA. A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à 

proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias 

de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, 

além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação 

administrativa e financeira. (ADPF 307-MC-REF, rel. min. Dias Toffoli, 

julgamento em 19-12-2013, Plenário, DJE de 27-3-2014.) 

 

 

A EC 45/2004 outorgou expressamente autonomia funcional e 

administrativa às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a 

propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional 

a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a 

Secretaria de Estado. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da 

CF pela EC 45/2004 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser 

a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. 

(ADI 3.569, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 2-4-2007, 

Plenário, DJ de 11-5-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.056, rel. min. 

Ricardo Lewandowski, julgamento em 7-3-2012, Plenário, DJE de 1º-8-

2012;  ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 7-3-2012, 

Plenário, DJE de 30-3-2012; RE 599.620-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 27-10-2009, Segunda Turma, DJE de 20-11-2009. 

 

 

No plano federal, por sua vez, após a EC 74/2013, a Presidência da República 

deixou de incorporar a proposta orçamentária da Defensoria Pública da União ao projeto 

de lei orçamentária de 2015, suprimindo 95% dos valores relativos à despesa com pessoal 

definida originalmente pela instituição. Este fato motivou a impetração do Mandado de 

Segurança nº 33.193, perante o STF, sendo proferida, pela Ministra Rosa Weber, na 

qualidade de Relatora do feito, decisão liminar, assegurando a apreciação pelo Congresso 

Nacional da proposta orçamentária elaborada pela DPU, como parte integrante do projeto 

de lei orçamentária anual de 2015. 

Em acréscimo, o Executivo Federal também se insurgiu contra a EC 74/2013, 

ajuizando a ADI 5.296, sob o argumento de que a reforma constitucional seria 

inconstitucional, por suposto vício de iniciativa. Como colocado pelo professor Daniel 

Sarmento, em parecer juntado aos autos da referida ADI, “mais uma vez, o interesse 

público secundário na economia de recursos foi posto na frente da proteção dos direitos 
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fundamentais dos hipossuficientes”40. Cumpre citar que alguns Estados, como, por 

exemplo, São Paulo, requereram admissão na ação como amicus curiae, sustentando a 

inconstitucionalidade da EC 74, nos mesmos termos da inicial, demonstrando clara 

tendência ao mesmo questionamento em âmbito estadual. A ação, em seu mérito, ainda 

está pendente de julgamento. Porém, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de votos (8 a 2), já indeferiu o pedido de liminar, sob o entendimento de que não 

houve violação a princípios constitucionais. 

Pelo exposto, verifica-se que a “quarta onda” de acesso à justiça, no direito pátrio, 

ainda enfrenta forte ameaça à sua plena efetivação. 

2.6 AS REAÇÕES AO NOVO PAPEL CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA, À LUZ DA TEORIA SOCIOLÓGICA DE BOURDIEU 

 Aproveitando-nos do caráter interdisciplinar do presente programa de pós-

graduação, estimulante do diálogo do Direito com a Filosofia e, principalmente, a 

Sociologia, cabe analisarmos a resistência diante da afirmação institucional da Defensoria 

Pública, à luz da obra de Pierre Bourdieu. 

 Em seus escritos, Bourdieu41-42 trabalha conceitos indispensáveis para 

entendermos que, por trás de eventuais divergências jurídicas existentes sobre os atos 

normativos que embasam a evolução institucional, há, na essência, uma intensa disputa 

de poder, ou, nas palavras do autor, de capital econômico, social e/ou simbólico, entre 

atores de um determinado campo social. 

 Segundo Bourdieu, as relações sociais são vistas como um sistema hierarquizado 

de poder e privilégio, determinado tanto pelas relações econômicas, como pelas relações 

simbólicas ou culturais entre os indivíduos. Assim, a posição dos atores nessa estrutura 

social deriva da distribuição, naturalmente desigual, de recursos e poderes. Por recursos 

ou poderes, Bourdieu coloca especificamente o capital econômico (rendas, salários, 

imóveis), o capital cultural (diplomas e títulos representativos de conhecimentos 

adquiridos), o capital social (relações sociais que podem ser capitalizadas) e, por fim, mas 

                                                 
40 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Disponível em: http://www.adpergs.org.br/todas-as-noticias/item/parecer-de-daniel-sarmento-na-adi-

proposta-pelo-governo-dilma-rousseff-contra-a-autonomia-da-defensoria-publica-da-uniao. Acesso em: 10 

out. 2016. 
41 BOURDIEU, Pierre. Capitulo 1: Espaço Social e Espaço Simbólico; Capitulo 2: O Novo Capital, 

Capitulo 4: Espíritos de Estado: gênese e estrutura do campo burocrático. In: Razões práticas: sobre a 

teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. p. 13-28, 35-52, 91-124. 
42 BOURDIEU, Pierre. Capitulo III: A Genese dos conceitos de Habitus e de Campo. In: O Poder 

Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 59-73. 

http://www.adpergs.org.br/todas-as-noticias/item/parecer-de-daniel-sarmento-na-adi-proposta-pelo-governo-dilma-rousseff-contra-a-autonomia-da-defensoria-publica-da-uniao
http://www.adpergs.org.br/todas-as-noticias/item/parecer-de-daniel-sarmento-na-adi-proposta-pelo-governo-dilma-rousseff-contra-a-autonomia-da-defensoria-publica-da-uniao
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não menos importante, o capital simbólico (vulgarmente chamado de prestígio e/ou 

honra). Nessa toada, a posição de “privilégio” ou “não privilégio” ocupada por um grupo 

ou indivíduo é definida de acordo com o volume e a composição de capitais adquiridos 

ao longo das respectivas trajetórias sociais. 

A sociologia bourdieusiana tende a interpretar os fenômenos sociais de maneira 

crítica, buscando as verdadeiras relações de poder mascaradas pelas convenções sociais. 

Nesse diapasão, consideramos indispensável para a análise realista das resistências 

impostas ao novo patamar constitucional da Defensoria Pública a exposição de que não 

se está a tratar apenas de debates sobre teses jurídicas, mas de disputas, dentro do campo 

social jurídico, de troféus específicos. 

Um campo pode ser compreendido como um espaço estruturado de posições, onde 

agentes estão em concorrência pelos seus troféus específicos, seguindo regras igualmente 

específicas43. Afirma Bourdieu (apud Bonnewitz44): 

 

 

Em termos analíticos, um campo pode ser definido como uma rede ou uma 

configuração de relações objetivas entre posições. Essas posições são 

definidas objetivamente em sua existência e nas determinações que elas 

impõem aos seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação (situs) 

atual e potencial na estrutura da distribuição das diferentes espécies de 

poder (ou de capital) cuja posse comanda o acesso aos lucros específicos 

que estão em jogo no campo e, ao mesmo tempo, por suas relações 

objetivas com outras posições (dominação, subordinação, homologia etc.). 

Nas sociedades altamente diferenciadas, o cosmos social é constituído do 

conjunto destes microcosmos sociais relativamente autônomos, espaços de 

relações objetivas que são o lugar de uma lógica e de uma necessidade 

especificas e irredutíveis às que regem os outros campos. Por exemplo, o 

campo, artístico, o campo religioso ou o campo econômico obedecem a 

lógicas diferentes. 

 

 

                                                 
43 BARROS, Clóvis de Barros. “A sociologia de Pierre Bourdieu e o campo da comunicação”: Uma 

proposta de investigação teórica sobre a obra de Pierre Bourdieu e suas ligações conceituais e 

metodológicas com o campo da comunicação. Tese de doutorado, Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, 2003. p. 120. 
44 BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições sobre a sociologia de Pierre Bourdieu. Petrópolis: Vozes, 2005. 

p. 60. 
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Destarte, o conceito de campo engloba um espaço no qual são travadas relações 

sociais múltiplas entre agentes que disputam os mesmos interesses, ou seja, pelejam por 

troféus específicos, mas sem dispor dos mesmos recursos. É um lócus de batalha entre 

dominantes e dominados, respectivamente agentes que possuem um acúmulo maior de 

capital (poder) para intervir no campo, e empregam estratégias para conservarem suas 

posições, e aqueles desejosos de abandonar sua posição de dominados, empregando, 

geralmente, estratégias de subversão. A estrutura do campo, portanto, consiste no eterno 

embate entre agentes dominantes e dominados engajados na luta. 

Neste ponto, interessante verificar a diferença conceitual entre o espaço público 

habermasiano45 e a ideia de campo social de Bourdieu. Este avalia a sociedade e seus 

diversos campos como espaço de luta, de enfrentamento. Não há consenso, como aduz 

Habermas, mas sim dominação. Habermas, por sua vez, acredita no acordo de 

convivência, advogando que, através do debate e das decisões coletivas, aprimora-se a 

democracia. Em oposição à lógica de Bourdieu, calcada em uma arena de dominação, o 

espaço público habermasiano é local de convencimento e consenso. 

Ao alcançar o presente patamar constitucional, a Defensoria Pública subverteu a 

lógica específica vigorante do campo social jurídico, deixando de figurar como agente 

dominado para disputar capital social e troféus específicos com instituições dominantes. 

Paralelamente, em uma ótica mais abrangente do campo, as classes sociais representadas 

pela Defensoria, historicamente dominadas, passaram a ter representatividade jurídica, 

com certa paridade de armas, perante classes sociais historicamente dominantes, 

ensejando naturais movimentos de resistência. Enquanto dominantes buscam conservar 

seu capital social e seus troféus específicos, dominados buscam subverter a lógica do 

campo, sendo tal dinâmica intrínseca às relações sociais. 

Interessante anotar que as reações às conquistas de capital social da Defensoria 

não surgiram em momento recente, sendo um fenômeno recorrente a cada avanço 

concretizado. Apenas a título exemplificativo, além das questões já citadas em tópicos 

anteriores, podemos citar mais dois casos concretos, aptos a demonstrar disputas por 

troféus específicos do campo jurídico.  

Em primeiro plano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente 

procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 230), em que o governo do Rio de 

Janeiro, réu contumaz nas ações promovidas pela Defensoria Pública, questionava itens 

                                                 
45 VOIROL, O. A esfera pública e as lutas por reconhecimento: de Habermas a Honneth. Cadernos de 

filosofia alemã, São Paulo, n. 11, p. 33-56, Jan./Jun, 2008. 
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da Constituição estadual sobre prerrogativas dos Defensores Públicos. Especificamente 

sobre dispositivo que estabelecia como prerrogativa do Defensor Público daquele Estado 

o poder de requisição de informações de autoridades públicas e dos seus agentes ou de 

entidades particulares, instrumento importante de atuação, tendo em vista as dificuldades 

enfrentadas pela população hipossuficiente na obtenção de documentos básicos, ante o 

argumento de se evitar um “superadvogado”, com “superpoderes”, o que, em tese, 

quebraria a igualdade com outros advogados, foi declarado integralmente inconstitucional 

o dispositivo. Com o exemplo, fácil verificar, para o observador mais crítico, que, nos 

bastidores de uma disputa aparentemente jurídica, se trava, na realidade, uma disputa por 

posições de vantagem dentro do campo social. 

Indo além, em outra ocasião, por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3943) e 

considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública para o ajuizamento de ações 

civis públicas. Essa atribuição foi questionada pela Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (Conamp), em clara disputa de capital simbólico no microcosmos 

jurídico. 

Importante registrar que não se está a advogar um cenário de heróis e vilões, no 

qual instituições supostamente mais legítimas seriam perseguidas por outras menos 

legítimas. Na realidade bourdieusiana que expomos, todas estão legitimamente 

disputando capital social e troféus específicos. Apenas a título exemplificativo, pode-se 

citar as Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs) 3892 e 4270, que declararam a 

inconstitucionalidade de normas do Estado de Santa Catarina sobre a defensoria dativa e 

a assistência judiciária gratuita. O Estado em questão não possuía Defensoria Pública e a 

população hipossuficiente recebia prestação jurídica gratuita por meio de advogados 

dativos indicados pela seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-

SC). Não obstante a discussão técnico-jurídica travada, inegável que, no âmago, buscava 

a Defensoria ganhar capital social, conquistando um espaço no campo até então ocupado 

pela advocacia privada. 

A reflexão que merece ser feita diz respeito ao limite tênue em que excessos nas 

contendas institucionais passam a disputar espaço com a efetiva tutela dos direitos. Até 

que ponto preocupações com aspectos meramente formais, que tentam esconder 

competições sociais de poder, colocam em segundo plano a preocupação com a efetivação 

da justiça? Eis uma provocação que merece destaque, notadamente na discussão sobre a 

materialização social da ciência jurídica. 
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Assim, com a presente explanação, busca-se aprofundar o debate entre o tema 

proposto e a demais ciências sociais, suscitando ponderações sobre a interpretação 

jurídica em geral e, no presente estudo, especificamente sobre os atos normativos 

relacionados ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública, a fim de situá-la não 

como um fenômeno hermético e apartado da realidade, mas sim como um fato social 

representativo das relações intrínsecas de poder. 
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3 O DIREITO À SAÚDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – 

JURIDIFICAÇÃO NO PLANO DAS EXPECTATIVAS E 

DESJURIDICIZAÇÃO FÁTICA 

No presente capítulo, cabe analisar o arcabouço jurídico vigorante aplicável ao 

direito à saúde, questionando, inclusive, sua eficácia no plano fático. Historicamente, a 

ideia de saúde como direito de todos e dever do Estado é relativamente recente. Durante 

largo espaço de tempo, até o início do século XX, a saúde foi vista como um favor, uma 

discricionariedade, do Estado. Este apenas intervinha na saúde da população em hipóteses 

excepcionais e, em regra, com posturas autoritárias. 

Como exemplo de tal assertiva, se pode aduzir a denominada “Revolta da Vacina”, 

capítulo da história brasileira, ocorrido em 1904, em que foi imposta a vacinação 

obrigatória contra a varíola. Bárbara Freitag pontua que a principal causa do movimento 

popular não teve cunho essencialmente moral ou econômico, mas, na verdade, 

representava a reação da grande maioria da população, formada por pessoas pobres e 

desinformadas, desconhecedoras do funcionamento de uma vacina e de seus efeitos 

positivos, contra o autoritarismo estatal, que já vinha se manifestando anteriormente na 

“Reforma Passos”, movimento de reforma urbanística no Rio de Janeiro com caráter 

gentrificante46. 

Na “Era Vargas”, houve a transmudação da natureza do direito à saúde, 

abandonando o caráter exclusivamente caritativo e assumindo a noção de um serviço 

decorrente do vínculo empregatício. Todo trabalhador formal passou a ter acesso aos 

serviços de saúde pública, enquanto aqueles desempregados ou na informalidade 

restavam alijados do sistema e dependentes das instituições de beneficência. Portanto, 

nesse período, não há que se falar em universalização do direito. Dizia a Constituição da 

República de 1934: 

 

 

Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 

condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção 

social do trabalhador e os interesses econômicos do País.  

§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de 

outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:  

(...) 

                                                 
46 FREITAG, Barbara. Capitais Migrantes e Poderes Peregrinos: O Caso do Rio de Janeiro. Campinas, 

SP: Ed. Papirus, 2009, pg. 240-241.  
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h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a 

esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do 

emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da 

União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da 

maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte; 

 

 

Na década de 70, no país, surgem os primeiros planos privados de saúde. Assim, 

a saúde passa a ser vista não apenas como um serviço decorrente do vínculo empregatício 

ou uma ideia de favor estatal para o “não trabalhador”, mas também como um bem de 

consumo. 

Apenas com a Constituição de 1988 nasce a universalização do direito à saúde, 

como podemos ver no art. 196: 

 

 

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. 

 

 

Sobre o dispositivo citado, vale registrar que sua constitucionalização, 

notadamente a questão do acesso universal à saúde pública, possui íntima relação com a 

8ª Conferência Nacional de Saúde47, ocorrida em 1986. A Lei Maior cristalizou algumas 

demandas do chamado “Movimento de Reforma Sanitária”, como equidade no acesso, 

preocupação com o respeito à dignidade do usuário, afastamento do autoritarismo, através 

de ampla participação popular na gestão, execução e avaliação das ações de saúde, 

preocupação desmedicalizante, com práticas alternativas de assistência à saúde, etc. Em 

síntese, a Conferência trouxe o foco da integralidade para a prestação de saúde pública, 

sendo esta uma questão biopsicossocial, na qual o indivíduo é sujeito de direitos, não 

mero objeto do tratamento, devendo participar ativamente do seu processo de cura. 

Analisando detidamente o relatório final da Conferência, resta patente que o direito à 

saúde, estampado na Constituição de 1988, é fruto de forte reivindicação da sociedade 

civil e não mera eleição aleatória do Constituinte. 

                                                 
47 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf. Acesso em: 05 ago. 2016. 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
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3.1 DIREITO À SAÚDE – DITAMES CONSTITUCIONAIS 

Neste tópico, buscaremos aprofundar a análise dos dispositivos constitucionais 

relativos ao tema, etapa prévia e necessária ao exame das normas infraconstitucionais. 

O principal dispositivo aplicável ao tema, qual seja, o art. 196, da CRFB/88, já 

citado acima, tem sua relevância marcada pela defesa da amplitude do direito à saúde, 

notadamente ao observarmos que o constituinte afirma o acesso universal e igualitário à 

saúde pública. Nesse sentido, o Estado, em sentido amplo, isto é, englobando União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, deve atuar de formas múltiplas e coordenadas, a 

fim de afiançar a promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. Consolidou-

se a jurisprudência do STF48, no sentido de que, embora o art. 196, da Lei Maior, traga 

norma de caráter programático, os entes federativos não podem se furtar do dever de 

propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma 

pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é 

dever solidário da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município providenciá-lo. 

Em seguida, o art. 197, da CRFB/88, reafirma a pluralidade de atores envolvidos 

no tema, não ficando restrito apenas aos entes da Administração Direta, abrangendo 

órgãos reguladores, como, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que ostentam natureza jurídica de autarquias 

em regime especial, e a própria iniciativa privada. 

Os artigos em tela devem ser interpretados, obrigatoriamente, à luz dos princípios 

constitucionais elencados no art. 198, da CRFB/88. Diz o texto constitucional, na cabeça 

do artigo, que a lógica do sistema deve ser pautada pela regionalização e hierarquização. 

Regionalizar é organizar por regiões. Nesta perspectiva, região de saúde pode ser 

entendida como a divisão territorial onde está organizado um conjunto de ações e serviços 

de saúde. Regionalizar seria, então, o ato de organizar este conjunto, pressupondo o 

objetivo de que regiões mais carentes do país recebam mais recursos. Por sua vez, o 

vocábulo hierarquizar, na ideia do constituinte, não está atrelado à noção de subordinação, 

ou seja, não há ascendência de um ente federativo sobre o outro, mas sim uma 

racionalização do sistema, com repartição de responsabilidades, de acordo com a 

                                                 
48 "Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 

traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios 

necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu 

direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município 

providenciá-lo." (AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, 

DJE de 16-8-2012.) 
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complexidade do serviço de saúde a ser prestado. Assim, municípios responderiam por 

prestações de menor complexidade, Estados por média complexidade e à União caberiam 

os serviços de alta complexidade. Todas as questões seriam trabalhadas dentro de um 

“sistema único”, o que, pelo menos na teoria, deveria significar um sistema marcado pela 

intensa comunicação entre todos os órgãos prestadores de serviço e entre todos os níveis 

de participação institucional. 

No primeiro inciso, estipula o constituinte o princípio da descentralização. Tal 

conceito não se limita a questões meramente administrativas. Ao pregar a 

descentralização do sistema, há clara preocupação da Lei Maior com a proximidade que 

deve existir entre a população e os serviços de saúde, buscando garantir não apenas 

eficiência e qualidade na prestação, mas também fiscalização e controle por parte da 

sociedade. O segundo inciso, a seu turno, aborda o princípio da integralidade, segundo o 

qual o atendimento prestado no sistema público de saúde não deve seguir a lógica 

empresarial, na busca prioritária de lucro, tendo como foco um atendimento de caráter 

humanitário e holístico, no qual o enfermo participe ativamente do processo de cura, em 

parceria com os profissionais. Por fim, o terceiro inciso aborda a importância da 

participação da comunidade. A questão será melhor trabalhada por ocasião da análise da 

legislação infraconstitucional, contudo, no momento, se faz mister destacar o fato de o 

constituinte utilizar o vocábulo “comunidade”, ao invés de “sociedade”. 

Nesse ponto, necessário se faz buscar um aprofundamento sociológico dos 

conceitos, no intuito de esclarecer o sentido do texto constitucional. A modernidade 

trouxe uma série de benefícios materiais e imateriais à humanidade, como a melhoria do 

padrão de vida em todos os seus sentidos e a noção de liberdade individual49. Tais 

transformações econômicas e institucionais impuseram, no século XVIII, a ideia de 

contrato social, como dominante. Durkheim50 chama de orgânica esse tipo de 

solidariedade, marcada pela divisão do trabalho social e técnico e pela complexidade da 

sociedade, na qual os indivíduos se ligam às partes que compõem o todo coletivo e 

participam de crenças diferentes entre si. Na sociedade, as pessoas se relacionariam 

limitadamente e não com toda sua personalidade51. O conceito de sociedade, portanto, 

                                                 
49 BERGER, P., BERGER, B., KELLNER, H. The homeless mind. Modernization and consciouness. New 

York: Vintage Books, 1974. 
50 DURKHEIM, E. De la division Du travail social. Paris: Presses Universitaires de France, 1960. 
51 NISBET, R. Comunidade. In: Foracchi, M.M., Martins, J.S. (orgs.). Sociologia e Sociedade. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978. 
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retrata a hostilidade intelectual à comunidade tradicional, aos grupos e associações da 

Idade Média, em relação aos quais a modernidade se apresentava como antítese. 

No século XIX, a noção de comunidade é resgatada, a fim de simbolizar a imagem 

de uma boa sociedade, pelo menos para os resistentes ao modelo de solidariedade 

instaurado pela modernidade. O conceito de comunidade é empregado, nos séculos XIX 

e XX, para todas as formas de relacionamento caracterizadas por intimidade, profundeza 

emocional, engajamento moral e continuidade no tempo. Para Durkheim, esse tipo de 

solidariedade é denominado de mecânica, já que os indivíduos se ligam ao todo sem 

intermediário e participam de crenças coletivas idênticas. Assim, a comunidade 

representa a antítese às relações impessoais, anônimas e fracionadas, instauradas na Idade 

da Razão52. 

Portanto, ao optar politicamente pelo termo comunidade, o constituinte deixa clara 

sua intenção de aproximar o cidadão das políticas de saúde. Comunidade, diferente de 

sociedade, traz conotação localista, no sentido de que cada polo de saúde pública deve 

ser diretamente influenciado pela coletividade que o cerca, estimulando a participação 

popular na definição da política de saúde da localidade. 

Último princípio constitucional merecedor de destaque diz respeito à equidade do 

custeio, previsto no art. 194, V, da CRFB/88. Por equidade, se entende que o critério de 

distribuição de recursos do SUS deve ser sensível às diferenças regionais, sempre 

seguindo a lógica da igualdade material, no sentido de tratar desigualmente as regiões, a 

fim de igualar o resultado. Isto é, regiões economicamente mais desenvolvidas participam 

mais ativamente do custeio, a fim de suprir carências das regiões menos desenvolvidas, 

garantindo a mesma qualidade do serviço em todo território nacional. 

O art. 200, da Constituição Federal, estipula as competências básicas do SUS, as 

quais demandam regulamentação pela legislação ordinária. Neste ponto, abriremos 

espaço para a análise das normas infraconstitucionais sobre o tema. Antes, contudo, 

observaremos as normas internacionais relativas ao tema. 

3.2 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi adotado 

pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, 

mas, somente foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 

                                                 
52 AlBUQUERQUE. Leila Marrach Basto de. Comunidade e Sociedade: Utopia e Conceito. Raízes, Ano 

XVIII, Nº 20, novembro/99. pp. 50 – 53. 
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226, de 12 de dezembro de 1991, e promulgado pelo Decreto nº 591, de 06 de julho de 

1992. 

Apesar de firmado pelo Brasil em 1966, somente ingressou na ordem jurídica 

interna em 1992. Os motivos oficiais de tal interregno no processo de internalização são 

desconhecidos, contudo, impossível não constatar como obstáculo desse procedimento a 

visível incompatibilidade entre o disposto no Pacto e o direito interno vigente à época do 

acordo, que apenas garantia o direito à saúde aos trabalhadores com vínculo formal e seus 

dependentes. 

O direito à saúde está previsto no artigo 12, do Pacto, que tem a seguinte redação: 

 

 

ARTIGO 12 

1.  Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 

desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 

2.  As medidas que os Estados partes do presente Pacto deverão adotar com 

o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que 

se façam necessárias para assegurar: 

a) a diminuição da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são 

das crianças; 

b) a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio 

ambiente; 

c) a prevenção e tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 

profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 

d) a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e 

serviços médicos em caso de enfermidade. 

 

 

O citado artigo foi detalhado pela Observação Geral nº 14, expedida durante o 22º 

período de sessões do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Organização das Nações Unidas, no ano de 2000. Interessante registrar que o Comitê 

estabelece as ações mínimas que os Estados devem cumprir. Nesse sentido, se afirma que 

os Estados devem garantir a atenção à saúde, em particular estabelecendo programas de 

imunização contra as principais enfermidades infecciosas, e velar pelo acesso igual a 

todos os fatores determinantes básicos da saúde, como alimentos nutritivos e água 

potável, serviços básicos de saneamento e condições de vida adequadas. A infraestrutura 

da saúde pública deve proporcionar serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluída a 

maternidade segura, sobretudo nas zonas rurais. Os Estados tem que velar pela apropriada 
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formação de pessoal médico, a existência de um número suficiente de hospitais, clínicas 

e outros centros de saúde, assim como pela promoção e apoio à criação de instituições 

que prestam assessoramento e serviços de saúde mental, tendo devidamente em conta a 

distribuição equitativa pelo país. Outras obrigações incluem o estabelecimento de um 

sistema de seguro de saúde público, privado ou misto que seja acessível a todos, o 

fomento das investigações médicas e a educação em matéria de saúde, assim como a 

organização de campanhas de informação, em particular pelo que se refere ao HIV/AIDS, 

a saúde sexual e reprodutiva, as práticas tradicionais, a violência doméstica, e o uso 

indevido de álcool, tabaco, entorpecentes e outras substâncias nocivas (parágrafo 36, da 

Observação Geral)53. Assim, ao sopesar a diversidade econômica dos seus Estados 

membros, a Organização das Nações Unidas fixa as ações e políticas públicas mínimas 

que devem ser elaboradas e executadas pelos Estados. 

O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de São Salvador", foi 

concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, capital de El Salvador, e foi 

aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 56, de 19 de abril de 1995, 

e promulgado pelo Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999. O direito à saúde está 

previsto no art. 10, do Protocolo, que tem a seguinte redação: 

 

 

Artigo 10 

Direito à saúde 

1.Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto 

nível de bem-estar físico, mental e social. 

2.A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes 

comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, 

a adotar as seguintes medidas para garantir este direito: 

 a. Atendimento primário de saúde, entendendo-se como tal a assistência 

médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas e famílias da 

comunidade; 

b. Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas 

à jurisdição do Estado; 

c.Total imunização contra as principais doenças infecciosas; 

                                                 
53 CARBONELL, Miguel. El derecho a La salud em El derecho internacional de los derechos humanos: 

las observaciones generales de la ONU. Revista da Defensoria Pública. São Paulo, ano 1. n. 1. jul/dez, 

2008, p. 82. 
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d.Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra 

natureza; 

e. Educação da população sobre prevenção e tratamento dos problemas da 

saúde; e  

f. Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, 

por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. 

 

 

Debate interessante sobre os diplomas em questão diz respeito à sua inclusão no 

denominado bloco de constitucionalidade. A noção de bloco de constitucionalidade 

surgiu na França, em meados do século passado, na obra de Louis Favoreu, que, ao 

dissertar sobre o tema, conceituou bloco de constitucionalidade como conjunto de normas 

situadas no nível constitucional54. Como pontua Carpio55, Louis Favoreu foi pioneiro no 

desenvolvimento do conceito de bloco de constitucionalidade na França. O autor retomou 

a categoria do bloco de legalidade do direito administrativo de seu país, aplicando-o ao 

direito constitucional, ao analisar o alcance do preâmbulo da Constituição Francesa de 

1958, concluindo que o Conselho Constitucional Francês deve tomar como parâmetro 

para o controle de constitucionalidade não apenas normas formalmente constitucionais, 

mas sim um bloco de constitucionalidade. 

 O próprio Carpio56, citando Favoreu, etiqueta o bloco de constitucionalidade como 

o conjunto de textos de nível constitucional, suficientemente harmonioso e coerente, na 

medida em que a verdadeira Constituição francesa se apresentava como portadora de uma 

dupla declaração de direitos, os quais se encontravam repartidos entre a declaração de 

1789, o preâmbulo de 1946 e a Constituição de 1958, complementados pelos princípios 

fundamentais reconhecidos pelas leis da República. 

 Na jurisprudência francesa, o bloco de constitucionalidade foi reconhecido pela 

decisão nº 71-44 DC, de 16 de julho de 1971, do Conselho Constitucional francês, relativa 

à liberdade de associação. Seguindo os ensinamentos de Favoreu, a Corte consagrou, 

como já colocado acima, o valor constitucional do preâmbulo da Constituição francesa 

                                                 
54 FAVOREU, Louis. El bloque de la constitucionalidad. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

ISSN 0214-6185, Nº. 5, 1990, págs. 45-68. 
55 CARPIO MARCOS, Edgar. “Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las 

leyes”. In Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 4, 2005. Disponível em: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=2530938. Acesso em: 3 set. 2016. No mesmo texto, o 

autor descreve de maneira crítica o desenvolvimento que teve este tema na jurisprudência do Direito 

Constitucional espanhol, colombiano e peruano. 
56 Ibidem, p. 87. 
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de 1958, que, por sua vez, faz remissão ao preâmbulo da Constituição de 1946 e à 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Em 2005, importante registrar, 

houve alteração do preâmbulo da Constituição francesa, somando-se remissão à Carta do 

Meio Ambiente (Charte de l´environment), todos, agora, fazendo parte do bloco de 

constitucionalidade. 

 A partir do reconhecimento do bloco de constitucionalidade, tem-se a chamada 

“Constituição material” aplicada ao controle. É dizer, o parâmetro de aferição da 

constitucionalidade de leis e atos normativos não seria a Constituição formal, todas as 

normas previstas no texto da Lei Maior, mesmo que não versem sobre matérias dignas de 

ostentarem tal hierarquia jurídica, mas sim a Constituição material, normas cuja matéria 

é própria de textos constitucionais, mesmo que previstas em diplomas inferiores. 

 Apenas exemplificando, por normas formalmente constitucionais, podemos citar 

o art. 242, §§ 1º e 2º, da CRFB/88, que estipulam: 

 

 

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições 

educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na 

data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou 

preponderantemente mantidas com recursos públicos. 

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 

§ 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será 

mantido na órbita federal. 

 

 

 Não obstante todo respeito que merecem as matérias, dispositivos sobre o ensino 

de história do Brasil e o Colégio Pedro II estariam mais adequados em diplomas 

infraconstitucionais, sendo um claro excesso, do constituinte, trazer tais normas para a 

Constituição de 1988. 

Por sua vez, a doutrina57 aponta como normas materialmente constitucionais, ou 

seja, normas que tratam de matérias próprias de Constituição, aquelas que abordam 

divisão do poder político, direitos, garantias e remédios constitucionais. Nesse sentido, se 

aplicada a teoria, no Brasil, seria possível cogitar, por exemplo, controle de 

constitucionalidade de uma lei em face do art. 16, do Código Civil, que prevê o direito ao 

                                                 
57 MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional. Teoria da constituição. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2004. 
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nome, do art. 238, do CPC, que aborda o instituto da citação ou do art. 9º, do CTN, que 

aduz as limitações ao poder de tributar. 

No direito comparado, há clara tendência, no que toca ao controle de 

constitucionalidade contemporâneo, de alargamento da parametricidade constitucional 

através do bloco de constitucionalidade. O Panamá foi o primeiro país da América Latina 

a introduzir em sua jurisprudência tal conceito58. Em julgado de 24 de julho de 1990, com 

base no artigo 4º, da Constituição do Panamá, que simplesmente declara que “a República 

do Panamá acata as normas de direito internacional”, a Corte Suprema daquele país 

reconheceu hierarquia constitucional a alguns tratados internacionais. 

A Corte Constitucional colombiana59, por exemplo, no julgado Sentencia C-191-

98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, assinalou que é possível distinguir dois sentidos 

distintos do conceito de bloco de constitucionalidade. O primeiro, em sentido estrito, 

formado por princípios e normas normativamente integrados à Constituição por diversas 

vias e por mandamento expresso da Carta constitucional, como os tratados de direitos 

humanos. O segundo, em sentido amplo, se refere àquelas disposições que tem densidade 

normativa superior às leis ordinárias, ainda que às vezes não tenham nível constitucional, 

mas que serviriam como referencial necessário para criação de outras leis e para o 

controle de constitucionalidade. 

No Brasil, o conceito já foi expressamente suscitado pela Corte Suprema, em sede 

de controle concentrado, pelo menos em duas ocasiões. O Ministro Celso de Mello, nas 

ADIs n° 595 e 514, ponderou que o elemento conceitual, imprescindível ao controle de 

constitucionalidade, pode ser aferido de duas formas. Uma restritiva, na qual o parâmetro 

de controle seria apenas as normas e princípios expressos na constituição escrita e 

positivada; e outra ampliativa, que englobaria tanto as normas formalmente 

constitucionais, como também os princípios não inscritos na ordem constitucional global 

e ainda os valores supranacionais. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário 466.343, quer versava sobre a prisão civil do 

depositário infiel, a maioria de votos da Corte sustentou novo patamar normativo para os 

tratados internacionais de Direitos Humanos, inspirados pelo § 3º, do art. 5º, da CRFB/88, 

                                                 
58 GÓNGORA MERA, Manuel Eduardo. “La Difusión del Bloque de Constitucionalidad en La 

Jurisprudencia Latinoamericana y su Potencial en la Construcción del Jus Constitutionale Commune 

Latinoamericano”. In: Jus Constitutionale Commune en America Latina. Rasgos, Potencialidades y 

Desafios, México: UNAM, 2014, p. 308. 
59 ARANGO OLAYA, M. El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

colombiana. 2004, p. 79-102. 
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introduzido pela EC 45/04. A nova posição prevalecente no STF sustentou que os tratados 

internacionais de Direitos Humanos, que não forem aprovados pelo Congresso Nacional 

no rito especial do art. 5º, § 3º da CRFB/88, têm natureza supralegal, ou seja, abaixo da 

Constituição, mas acima de toda e qualquer lei. Esta corrente, agora majoritária, admite, 

contudo, que tais tratados tenham estatuto constitucional, desde que aprovados pelo 

Congresso pelo rito especial do parágrafo 3º, do art. 5º (votação em dois turnos nas duas 

Casas do Congresso, com maioria de três quintos). Após a decisão do Recurso 

Extraordinário nº 466.343, a doutrina pátria afirma que, a partir do estatuto constitucional 

dos tratados internacionais de Direitos Humanos, para os tratados aprovados pelo rito 

especial, temos um “bloco de constitucionalidade” composto pelas normas da 

Constituição e ainda as normas dos tratados internacionais de Direitos Humanos. Por sua 

vez, os tratados de Direitos Humanos aprovados antes da Emenda nº 45 seriam dotados 

apenas do atributo da supralegalidade60. 

Portanto, os tratados acima citados, relativos ao direito à saúde, aprovados sem o 

rito especial do art. 5º, §3º, da CRFB/88, não comporiam, pelo menos na visão 

momentânea do STF, o bloco de constitucionalidade pátrio, admitindo-se apenas sua 

supralegalidade. No presente estudo, contudo, propomos, com fundamento em 

especializada doutrina, uma nova leitura do bloco de constitucionalidade no direito 

brasileiro, abrangendo este não apenas tratados internacionais de direitos humanos que 

tenham passado pelo rito diferenciado do art. 5º, §3º, da CRFB/88, mas sim todos que 

versem sobre direitos humanos. 

Sobre o tema, Cançado Trindade critica severamente a falta de universalidade dos 

tratados de direitos humanos, chamando de “bisonha e patética” a solução encontrada 

pela Emenda Constitucional nº 45. Afirma que esta seria “mal concebida, mal redigida e 

mal formulada”, representando um lamentável retrocesso em relação ao modelo aberto 

consagrado pelo artigo 5º, §2º, da Constituição Federal de 1988. Prossegue o autor, 

afirmando que este “retrocesso provinciano” põe em risco a interrelação ou 

indivisibilidade dos direitos protegidos nos tratados, ameaçando-os de fragmentação ou 

atomização, em favor dos excessos de um “formalismo e hermetismo jurídicos eivados 

de obscurantismo”. Por fim, aponta que os “triunfalistas” da Emenda Constitucional não 
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se dão conta de que, do prisma do Direito Internacional, um tratado ratificado por um 

Estado o vincula ipso jure, aplicando-se de imediato, quer tenha ele previamente obtido 

aprovação parlamentar por maioria simples ou qualificada. Em suma, a proteção 

internacional dos direitos humanos constituiria uma conquista humana irreversível, não 

se abalando por “melancólicos acidentes de percurso”61. 

Em acréscimo, Flávia Piovesan pondera que o art. 5º, §§ 1º e 2º, a Carta de 1988, 

atribui aos direitos enunciados em tratados internacionais a hierarquia de norma 

constitucional, incluindo-os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que 

apresentam aplicabilidade imediata. A hierarquia constitucional dos tratados de proteção 

dos direitos humanos, diz a autora, decorre da previsão constitucional do art. 5º, § 2º, à 

luz de uma interpretação sistemática e teleológica da Carta, particularmente da prioridade 

que atribui aos direitos fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz 

que essa opção do constituinte de 1988 se justifica em face do caráter especial dos tratados 

de direitos humanos e da superioridade desses tratados no plano internacional, tendo em 

vista que integrariam o chamado jus cogens (direito cogente e inderrogável)62. 

Pelo exposto, ousamos discordar do posicionamento adotado pelo STF, 

advogando a tese de que os Tratados Internacionais relativos ao direito sanitário ostentam 

patamar constitucional, havendo consenso internacional no sentido do direito à saúde 

pública de qualidade. Especificamente sobre o tema objeto do presente estudo, no que 

toca à Defensoria Pública e a população hipossuficiente, destaca-se o disposto no art. 10, 

nº 2, alínea f, do Protocolo de São Salvador, que assevera a proteção internacional e, por 

conseguinte, constitucional da população que, por sua situação de pobreza, seja mais 

vulnerável. 

Por fim, necessário apontar, como forma de ratificar a relevância do direito à 

saúde, no plano normativo internacional, recente julgado da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Em 1º de setembro de 2015, a Corte Interamericana proferiu sentença 

no Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, na qual declarou ao Estado do Equador 

internacionalmente responsável por determinadas violações de direitos humanos 

cometidas contra Talía Gabriela Gonzales Lluy, de três anos de idade, quando esta foi 

                                                 
61 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Desafios e conquistas do Direito Internacional dos Direitos 
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contagiada com o vírus HIV ao receber uma transfusão de sangue sem a prévia realização 

dos respectivos testes sorológicos. 

A Corte estipulou que o dever de supervisão e de fiscalização é do Estado, mesmo 

quando o serviço de saúde é prestado por uma entidade privada. No presente caso, a Corte 

considerou que a precariedade e as irregularidades no funcionamento do banco de sangue 

do qual proveio o sangue para Talía é um reflexo do descumprimento das obrigações do 

Estado de supervisionar e fiscalizar. Esta grave omissão do Estado permitiu que sangue 

que não havia sido submetido aos testes de segurança mais básicos, como o de HIV, fosse 

entregue a Talía, resultando em sua infecção e o consequente dano permanente à sua 

saúde. 

A título de reparação, a Corte ordenou ao Estado, dentre outras medidas, oferecer 

gratuitamente, através de instituições de saúde públicas especializadas ou de pessoal de 

saúde especializado, e de forma imediata, oportuna, adequada e efetiva, o tratamento 

médico e psicológico ou psiquiátrico a Talía Gonzales Lluy, incluindo o fornecimento 

gratuito dos medicamentos que eventualmente sejam necessários, tomando em 

consideração os seus padecimentos. Além disso, dispôs que o Estado conceda uma bolsa 

de estudos para Talía, para continuar seus estudos universitários, e que lhe entregue uma 

casa digna no prazo de um ano. Por outro lado, dispôs que o Estado realize um programa 

para a capacitação de funcionários de saúde sobre melhores práticas e direitos dos 

pacientes com HIV63.  

3.3 LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 Além da Constituição Federal e do ordenamento internacional, podemos suscitar 

leis ordinárias que estruturam o direito à saúde no ordenamento jurídico pátrio. As Leis 

9.656/98 e 9.961/00, as quais regulamentam, respectivamente, o sistema privado de 

planos de saúde e as atribuições da Agência Nacional de Saúde, embora integrem tal 

contexto, não serão aprofundadas, pois são de menor relevância para o presente objeto de 

estudo. Concentraremos esforços na análise das Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, que 

regulamentam, respectivamente, o Sistema Único de Saúde e os Conselhos e 

Conferências de Saúde, tendo em vista constituírem a base normativa da saúde pública 

brasileira. 
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 A Lei nº 8.142/90 regula os espaços oficiais de participação da sociedade civil na 

política pública de saúde. Os tipos institucionais de participação social pressupõem uma 

tripla dimensão do direito à saúde. Os dois primeiros dimensionamentos, de fácil 

compreensão pela observância das normas já citadas ao longo do trabalho, dizem respeito 

à saúde como direito individual e social, que exigem do Estado prestações positivas em 

favor dos indivíduos. A terceira dimensão, por seu turno, considera a saúde sob o prisma 

do direito de participação, ou seja, o direito que todo indivíduo possui de participar da 

definição de rumos da política pública. Em síntese, considera-se tal participação como 

mecanismo inerente à realização da cidadania e “pedra fundamental” do SUS, desde a sua 

origem64. 

 A Lei prevê, em seu bojo, dois tipos institucionais básicos, quais sejam, as 

Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde (art. 1º). Sobre a história das 

Conferências, vale citar exposição do próprio Ministério da Saúde do Brasil: 

 

 

As Conferências de Saúde se iniciaram há 70 anos, cumprindo o disposto 

no parágrafo único do artigo 90 da Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 1937. A 

obrigatoriedade da realização das Conferências de Saúde foi mantida, em 

1990, quando a Lei n.º 8.142 as consagrou como instâncias colegiadas de 

representantes dos vários segmentos sociais, com a missão de avaliar e 

propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

municipais, estaduais e nacional. 

Também a partir da Lei n.º 8.142 ficou estabelecida uma periodicidade de 

quatro anos para a realização das Conferências de Saúde, que deveriam 

contar, necessariamente, com a participação dos movimentos sociais 

organizados, das entidades ligadas à área da Saúde, dos gestores e dos 

prestadores de serviços de saúde. 

Convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho 

de Saúde, as Conferências têm como objetivos principais avaliar a situação 

de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos três 

níveis de gestão. Isso significa dizer que as deliberações das Conferências 

devem servir para orientar os governos na elaboração dos planos de saúde 

e na definição de ações que sejam prioritárias nos âmbitos estaduais, 

municipais e nacional. 
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A cada nova Conferência tem sido observado um aumento importante da 

participação da sociedade civil, fenômeno que garante a definição de 

políticas de saúde cada vez mais democráticas. As Conferências são fóruns 

privilegiados que a sociedade civil possui para discutir e apontar soluções 

para os problemas que envolvem a saúde da população brasileira. 

É nos espaços das Conferências que a sociedade se articula para garantir os 

interesses e as necessidades da população na área da Saúde e assegurar as 

diversas formas de pensar o SUS, assim como para ampliar, junto à 

sociedade, a disseminação de informações sobre o Sistema, para fortalecê-

lo.65 

 

 

 Cabe destacar que, para o presente perfil do direito à saúde, principalmente no 

patamar constitucional, em especial sobre a democratização do sistema, como já citado, 

foi fulcral a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo relatório final serviu como 

subsídio para os constituintes elaborarem o artigo 196, da Constituição da República. 

 No que tange aos Conselhos de Saúde, institucionalizados pela Lei nº 8.142/90, 

estes foram organizados, como vemos logo no art. 1º, pelo legislador ordinário em todos 

os entes da Federação, sendo clara a intenção de estímulo ao diálogo entre os diferentes 

níveis governamentais, ante a previsão de que o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 

terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Os Conselhos apresentam caráter 

permanente e deliberativo, podendo debater, inclusive, questões financeiras, e 

representação paritária dos usuários do sistema em relação aos demais segmentos. 

Essa busca pela interação entre entes restou ainda mais evidente com o advento 

da Lei nº 12.466/11, que acrescentou os arts. 14-A e 14-B, à Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e instituiu as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, foros de 

negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A Comissão Intergestores Bipartite (ou CIB) é composta por 

gestores dos Estados (Secretários Estaduais de Saúde) e por gestores dos municípios 

(Conselho dos secretários municipais de saúde – Cosems). A Comissão Intergestores 

Tripartite (ou CIT) é composta pelo gestor nacional (Ministério da Saúde - MS), por 

gestores estaduais (Conselho nacional de secretários de saúde – Conass) e por gestores 

municipais (Conselho nacional de secretários municipais de saúde – Conasems). 
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A Lei nº 8.080/90 regula o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, distritais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

constituindo o chamado Sistema Único de Saúde (SUS). O diploma detalha a previsão 

constitucional, partindo de questões mais gerais e abstratas, como princípios (art. 7º) e 

critérios de equidade do custeio (art. 35), até pontos mais específicos, como, por exemplo, 

os subsistemas de atenção à saúde indígena (arts. 19-A a 19-H), de atendimento e 

internação domiciliar (art. 19-I) e do acompanhamento de todas as fases do trabalho de 

parto (art. 19-J). 

Não obstante a riqueza de serviços previstos na legislação, o direito à saúde 

enfrenta, na realidade fática, sérios obstáculos à sua efetivação. Não raro, verifica-se nos 

noticiários histórias sobre falta de verba, problemas na prestação de serviços e 

judicialização da política sanitária. Assim, se faz necessário discutir a efetivação desse 

direito fundamental, ou, nas palavras de Eugen Erlich66, mister debater se o direito à saúde 

do pano normativo está se transformando em direito vivo. 

3.4 JUDICIALIZAÇÃO E JURIDICIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

 Como colocado acima, o direito à saúde pública, no ordenamento brasileiro, é 

fartamente detalhado pela legislação vigorante. No entanto, no plano prático, verificamos 

a pouca efetividade de tais diplomas. Temos um SUS subfinanciado e mal gerido e o 

segundo maior mercado de planos privados do mundo67. Valendo-nos das lições de 

Marcelo Neves, se pode dizer que, no Brasil, enfrentamos processo, típico dos países 

periféricos, de verdadeira desjuridicização (ou desjuridificação) fática. Melhor 

explicando o termo, diz o autor: 

 

 

Ao contrário do sentido que tomou o debate sobre juridificação versus 

desjuridificação na modernidade central, não se trata na modernidade 

periférica de colonização sistêmica do mundo da vida pelo direito, mas sim 

primacialmente de colonização do direito pela sociedade. No âmbito do debate 

euro-norte-americano sobre o tema, Blankenburg propôs a diferença entre 

juridificação no plano das expectativas (produção de “mais normas” jurídicas 

                                                 
66 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1986, p. 378. 
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“em lugar de regulações informais”) e no plano da ação (maior eficácia do 

direito). Relendo essa distinção com outros pressupostos teóricos e tendo em 

vista o problema ora analisado, caberia antes uma distinção entre texto 

normativo e sua concretização jurídica. De fato, a emissão de textos 

constitucionais e legais no sentido da construção do Estado Democrático de 

Direito não resulta, na experiência dos países periféricos, em uma 

concretização normativa generalizada e relevante dentro dos parâmetros 

textuais. A concretização jurídica é violada por códigos de preferências os mais 

diversos. Sendo assim, os textos constitucionais e legais são degradados 

semanticamente por injunções particularistas e bloqueios de outros critérios 

sistêmicos, não se desenvolvendo no decorrer do processo concretizador 

suficiente força normativa nos termos textuais. Neste sentido, é possível falar-

se de uma tendência à desjuridicização fáctica. Portanto, o problema central 

não reside na produção de mais ou menos textos normativos, mas sim na 

superação das condições desjuridicizantes que determinam a colonização do 

direito pela sociedade.68 

 

 

 Pelo que se verifica no atual cenário da saúde pública brasileira, cada vez mais 

pauperizada, em comparação com o sistema privado69, podemos afirmar que se está diante 

de um quadro rotulado pela Corte Constitucional Colombiana de “Estado de Coisas 

Inconstitucional”70. 

A Corte Constitucional Colombiana declarou o denominado “Estado de Coisas 

Inconstitucional”, pela primeira vez, na Sentencia SU-55971, de 6/11/1997. No caso 

concreto, 45 professores dos municípios de María La Baja e Zambrano tiveram os direitos 

previdenciários recusados pelas autoridades locais. A Corte constatou que o 

descumprimento da obrigação atingia número amplo de professores, indo muito além dos 

que instauraram a demanda. Exercendo o papel que afirmou ser um “dever de 

colaboração” com os outros poderes, estabeleceu decisão que extrapolava as partes do 

processo, cunhando o termo “Estado de Coisas Inconstitucional”, cuja declaração 
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e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 241. 
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determinou que todos os municípios em situação similar corrigissem a 

inconstitucionalidade em prazo razoável. Inclusive, cópias da sentença foram remetidas 

aos ministros da Educação e da Fazenda e do Crédito Público, ao diretor do Departamento 

Nacional de Planejamento, aos governadores e Assembleias, aos prefeitos e aos 

Conselhos Municipais para providências práticas e orçamentárias. 

Ressalte-se que, apesar de a ação ter sido proposta por professores de dois 

municípios colombianos, alegando falhas na inscrição no sistema de seguridade social, o 

problema alcançava quase a totalidade dos professores colombianos, desrespeitados em 

seus direitos previdenciários e em sua cobertura de saúde. A violação não era apenas dos 

municípios demandados, pois o problema estava na política nacional de previdência e 

saúde. Isto é, não eram violações pontuais, não se estava tutelando apenas direitos 

subjetivos, mas sim a dimensão objetiva de direitos fundamentais. Caso se condenasse 

apenas a autoridade demandada, não haveria solução, pois o problema era estrutural e 

sistêmico. A Corte afirmou que tal contexto configurava o “Estado de Coisas 

Inconstitucional” e, a partir da declaração, deu-se prazo razoável para que fosse 

reformulada a política nacional, a fim de assegurar aos professores os direitos 

previdenciários. 

Vale observar que a Corte colombiana declarou o “Estado de Coisas 

Inconstitucional” em outros temas, havendo, inclusive, certo abuso do instituto. Contudo, 

duas decisões merecem destaque. 

A uma, a Corte Constitucional da Colômbia declarou o “Estado de Coisas 

Inconstitucional” relativo ao quadro de superlotação das penitenciárias do país. Na 

Sentencia de Tutela (T) 153, de 199872, foi abordado o problema da superlotação e as 

condições desumanas das Penitenciárias Nacionais de Bogotá e de Bellavista de Medellín. 

A Corte, apoiada em dados estatísticos, constatou o quadro de violação generalizada de 

direitos fundamentais, enfatizando o caráter nacional dos problemas, de responsabilidade 

de um conjunto de autoridades. 

Assim, o sistema carcerário colombiano padecia de superlotação e condições 

indignas para os presos. O problema não era apenas de alguns presídios, mas de todo 

sistema carcerário. Não bastava resolver o problema de dois presídios, era preciso uma 

intervenção sistêmica, razão pela qual a Corte declarou o “Estado de Coisas 
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Inconstitucional” e determinou a formulação de planos de reestruturação dos presídios, 

com novas políticas públicas para superação da questão.  

A duas, houve a decisão relativa ao deslocamento forçado de pessoas no território 

colombiano73. O caso do deslocamento forçado de pessoas em decorrência do contexto 

de violência na Colômbia, decidido na Sentencia T-025, de 200474, é o mais importante 

do gênero. O deslocamento interno forçado de pessoas é um fenômeno motivado pela 

violência presente na Colômbia, no qual pessoas são forçadas a migrar dentro do território 

nacional, obrigadas a abandonar seus lares e suas atividades econômicas, em razão das 

ações violentas de grupos como as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (Farc). 

As autoridades públicas colombianas, por longo tempo, simplesmente ignoraram as 

condições às quais se submetiam essas pessoas durante e após os deslocamentos. Pessoas 

deixavam seus lares, em busca de um local seguro, mas não tinham garantia de direitos 

fundamentais básicos, como moradia, saúde e educação. 

O problema não era apenas de algumas famílias. Quase a totalidade das pessoas 

deslocadas não tinha direitos básicos. Estava-se diante de pessoas politicamente 

ignoradas e socialmente desconhecidas, apesar de a Colômbia ter sido notificada por 

organismos internacionais sobre o tema. Havia violação maciça de direitos fundamentais, 

sendo certo que apenas medidas estruturais poderiam surtir efeito.  

Assim, com base nesses casos paradigmáticos, pode-se afirmar que a Corte 

colombiana estabeleceu alguns pressupostos do “Estado de Coisas Inconstitucional”, 

facilmente verificáveis no atual cenário da saúde pública brasileira, quais sejam, a 

presença de um quadro de violação generalizada de direitos fundamentais e sua íntima 

ligação com falhas estruturais, decorrentes de omissões sistêmicas e persistentes dos 

poderes públicos.  

Ante tal contexto, na busca da população por ver cumprida a promessa 

constitucional, sobrelevou-se, no Brasil, o processo de judicialização das demandas de 

saúde. Entre 2010 e 2014, o número de ações judiciais em curso nas justiças estaduais e 

federal quadriplicou, de 100.000 para 400.000 demandas, aproximadamente. Segundo 

dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Rio de Janeiro, até junho de 2014, a 
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Justiça Estadual constava como encarregada de processar, aproximadamente, 46.000 

ações sobre assistência terapêutica75.  

Esses dados estampam, em uma visão mais ampla, a transformação do papel do 

Judiciário, em acordo com a alteração do papel do Estado. Enquanto o Estado liberal e o 

Estado social pregavam, respectivamente, um Legislativo e um Executivo fortes, no 

Estado Democrático de Direito ganha proeminência a função judicante. Esta deixa de ser 

apenas a “boca da lei”76, como pregava Montesquieu, passando, com fundamento na 

teoria dos pesos e contrapesos, a intervir decisivamente em atos administrativos e 

legislativos, notadamente através do controle de constitucionalidade. Judicializa-se a 

política, as relações sociais e os direitos, especialmente os sociais, ganhando o Judiciário 

ares de verdadeiro “muro das lamentações do mundo moderno”77. 

Cabe anotar que o fenômeno da intensa judicialização já chama atenção das 

autoridades há mais de uma década. Em 2004, por exemplo, foi enviada, ao Brasil, 

comissão de especialistas do Banco Mundial para estudar o sistema judiciário nacional. 

O relatório, denominado “making justice count”78, concluiu, em estreita síntese, que o 

sistema judicial precisava adotar aspectos gerenciais. Com base em tal análise, o sistema 

de justiça começou a implementar mudanças em sua estrutura, como, por exemplo, a 

organização de órgão de controle externo (Conselho Nacional de Justiça) e maior rigor 

com dados estatísticos. Esta influência das determinações do Banco Mundial sobre a 

justiça nacional restou claramente materializada com o advento da Emenda 

Constitucional 45/200479. 

Paralelamente, outras instituições jurídicas passaram a atuar, judicial e 

extrajudicialmente, na tutela da saúde pública. No que tange especificamente à atuação 

extrajudicial, a Defensoria Pública e o Ministério Público iniciaram o movimento de 

juridicização do direito à saúde, buscando soluções alternativas à demanda judicial, 

através, por exemplo, da expedição de recomendações e da celebração de Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Enquanto a judicialização apresenta modelo adversarial, 
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com decisões do Estado-juiz polarizadas pela lógica vencedor/perdedor e limitadas pelas 

regras de direito material e processual, a juridicização labora com atuação preventiva, 

admitindo maior criatividade na criação de soluções80_81. 

O próprio CNJ vem se dedicando, na qualidade de órgão externo ao Judiciário, à 

juridicização da questão, organizando seminários sobre o tema, expedindo 

recomendações e resoluções, bem como instituindo o Fórum Nacional de Saúde. 

Buscando auxiliar magistrados no processo decisório, a recomendação 31, por exemplo, 

sugere aos Tribunais a celebração de convênios que objetivem disponibilizar apoio 

técnico de médicos e farmacêuticos. Ademais, recomenda aos julgadores que as ações 

sejam instruídas com as prescrições médicas, evitando medicamentos não registrados na 

ANVISA e ouvindo, quando possível, os gestores, antes da apreciação da tutela de 

urgência. A seu turno, a Resolução 107/2010 institui o Fórum Nacional de Saúde, com 

atribuição de medidas concretas e normativas para reforçar a efetividade do processo 

judiciais e prevenir novos conflitos. Em seu art. 4º, resta claro que o referido fórum 

funciona como um espaço de troca entre diversas profissões jurídicas, podendo ocorrer, 

inclusive, o apoio técnico de universidades. 

3.5 O ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO SOBRE A TUTELA DE SAÚDE E 

O DEBATE SOBRE OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO TEMA  

O Judiciário, em regra, tem adotado posição garantista, maximalista, na tutela de 

saúde82. Nesse ponto, a jurisprudência do STF é fartamente favorável à condenação 

solidária dos entes federativos ao fornecimento de medicamentos e tratamentos em geral. 

Contudo, tal postura ativa encontra severos críticos, principalmente entre os defensores 

da Fazenda Pública. Estes advogam que deve haver prudência no manejo de recursos 

públicos, garantindo a sustentabilidade financeira do sistema. Em geral, tais críticas giram 

em torno de alguns princípios básicos, que serão aqui estudados. 
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De maneira mais abrangente, se coloca como óbice às tutelas individuais de saúde 

a ideia abstrata de supremacia do interesse público. Isto é, postulações individuais 

colocariam em risco a universalidade do sistema de saúde, devendo prevalecer a política 

pública estabelecida, representativa do interesse público, sobre a assistência a 

determinado cidadão. Na prática, trabalha-se, embora tal assertiva seja duramente 

criticada por parte da doutrina83, com a supremacia do interesse público como verdadeira 

cláusula geral de restrição dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, sem se 

considerar que os direitos fundamentais são, na verdade, indissociáveis de qualquer 

conceituação de interesse público. 

Nessa senda, consideramos acertada a lição de Schier84, ao estipular a inexistência 

de tal cláusula geral. Os direitos fundamentais não são concessões estatais e tão pouco 

podem ser vistos como resíduos de direito, que só se afirmariam quando ausentes 

interesses “mais nobres”, quais sejam, os públicos. Ao contrário, os direitos fundamentais 

“privados”, como a saúde, integram a própria noção de interesse público. Ademais, 

Daniel Sarmento85 coloca, em raciocínio similar ao de Humberto Ávila86, que, diante do 

conflito entre direitos fundamentais e interesses públicos de envergadura constitucional, 

haveria uma precedência prima facie dos primeiros. Eventual vitória do interesse público 

decorreria apenas de análise parametrizada pelo princípio da proporcionalidade. 

Ao pormenorizar a supremacia do interesse público, é comum se fazer alusão a 

dois princípios mais específicos, quais sejam, o da reserva do possível e do mínimo 

existencial. 

A expressão “reserva do possível” foi utilizada pela primeira vez pelo Tribunal 

Constitucional Federal Alemão, em julgamento proferido em 18 de julho de 1972, em 

decisão na qual se analisou a constitucionalidade, em controle concreto, de normas que 
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regulamentavam a admissão aos cursos superiores de medicina nas universidades de 

Hamburgo e da Baviera, nos anos de 1969 e 197087. Esta se atrelaria à noção de 

insuficiência de recursos estatais como forma de evitar o cumprimento dos direitos 

sociais. Estar-se-ia diante de escusa genérica dos entes estatais para não concretizar 

prestações positivas. 

A doutrina nacional indica que o princípio teria uma dimensão tríplice88. A uma, 

a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais. 

A duas, a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima 

conexão com a distribuição de receitas e competências tributárias, orçamentárias, 

legislativas e administrativas, entre outras e que, além disso, reclama equacionamento, 

notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo. 

A três, já na perspectiva do eventual titular de um direito a prestações sociais, a reserva 

do possível envolve o problema da proporcionalidade da prestação, em especial no 

tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade. 

É forte o entendimento de que a reserva do possível é uma defesa estatal legítima 

para os casos de litígios de direito público, especialmente quando o pedido e a decisão 

beneficiarem determinado particular, de forma imediata e isolada. Afinal, ponderam 

autores como José Reinaldo de Lima Lopes89, “se o Judiciário concedesse a um em 

particular, estaria certamente violando o direito de todos os outros, pois atenderia com 

recursos públicos apenas os que conseguissem chegar a ele”. 

A reserva do possível seria, portanto, a justificativa para a limitação dos direitos 

prestacionais apenas ao denominado mínimo existencial. Apesar de estarmos diante de 

um conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo é variável, de acordo com o intérprete, 

apenas a título ilustrativo, nos valemos da jurisprudência do STF, ao refletir que “o 

mínimo existencial afirma o conjunto de direitos fundamentais sem os quais a dignidade 

da pessoa humana é confiscada. E não se há de admitir ser esse princípio mito jurídico ou 

ilusão da civilização, mas dado constitucional de cumprimento incontornável, que 
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encarece o valor de humanidade que todo ser humano ostenta desde o nascimento e que 

se impõe ao respeito de todos”90. 

Interessante observar como, na prática brasileira, a aplicabilidade da ideia de 

mínimo existencial escapa de sua ideia original. A noção de mínimo existencial deita 

raízes no direito alemão. Considerando que a Constituição alemã não possui um rol 

extenso de direitos sociais, os constitucionalistas, ao lado do Tribunal Constitucional 

alemão, se dedicaram na reflexão de quais seriam os direitos mínimos a serem 

assegurados pelo Estado alemão aos seus cidadãos, afirmando existir “ao menos um 

direito fundamental social não escrito”, ao sustentar “a existência de um direito subjetivo 

ao mínimo existencial”91. Assim, pelo raciocínio estrangeiro, o Estado deveria, no 

mínimo, prover o mínimo, desde logo pedindo escusas pelo jogo de palavras. Contudo, 

no território pátrio, o que se verifica é uma interpretação estatal, no sentido de que a 

Administração Pública deveria prover apenas o mínimo, escapando da responsabilidade 

governamental qualquer prestação acima de tal limite, pois violadora da reserva do 

possível. 

Não se verifica a reserva do possível como óbice indiscutível à efetivação judicial 

do direito à saúde. Nesse ponto, seguimos a linha de pensamento de Ricardo Perlingeiro92, 

ao afirmar que a reserva do possível apenas limitaria os direitos sociais ao mínimo 

existencial, quando estivermos diante de prestações que se originam diretamente da 

Constituição, isto é, sem qualquer previsão legal. Por outro lado, direitos que, em última 

análise, derivam não apenas da Constituição, mas estão detalhados na legislação 

infraconstitucional, não se submetem a tal restrição. Isso porque, ao estipular a 

disponibilidade de um determinado serviço de saúde, o legislador, cumprindo o art. 195, 

§ 5º, da CRFB/88, já determina previamente sua fonte de custeio. A reserva do possível 

apenas seria suscitável, portanto, quando, além da falta de orçamento, inexistisse lei 

lastreando o benefício social desejado. Não se cogitaria da reserva do possível em face de 

um mínimo existencial ou de direitos sociais derivados da lei. Eventual ausência de fluxo 

de caixa não apaga a existência do direito subjetivo, sendo uma impossibilidade fática 
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que deve ser sanada através do direito processual, como, por exemplo, com o bloqueio de 

verbas. 

Por fim, importante aclarar que o Judiciário, no cenário nacional, não pode 

efetivamente criar políticas públicas. Como já restou consignado na jurisprudência do 

STF, como, por exemplo, no RE 837311/PI, o Poder Judiciário não deve atuar como 

“Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do 

administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração. Contudo, cabe ao 

Judiciário determinar o cumprimento de políticas públicas já existentes, mas deficitárias, 

não promovendo verdadeira inovação no ordenamento, mas garantindo sua efetivação. 

Diante de eventual política pública prevista constitucionalmente, mas afetada pela 

omissão legislativa, poderia o Judiciário até mesmo auxiliar na sua criação, através de um 

procedimento dialógico, com estabelecimento de decisões estruturais, mas não a impor 

verticalmente aos demais poderes. Tais decisões envolveriam conjunto de medidas 

legislativas, executivas e orçamentárias, abarcando pluralidade de agentes públicos e 

mecanismos procedimentais diversificados, englobando todas as esferas de poder e todos 

os entes federativos. 

Nos Estados Unidos, o caso Brown v. Board of Education foi e continua sendo um 

marco para o estudo do ativismo judicial e das ações estruturais93. A decisão unânime 

tomada em Brown reconheceu o direito das crianças negras de receber educação igual à 

concedida às crianças de outras raças, impedindo a negativa de matrícula em virtude 

exclusivamente da cor da pele. Contudo, a decisão não fixou a forma como tal objetivo 

seria atingido. Apenas praticamente um ano depois, com o julgamento denominado 

Brown II, restou determinado que os tribunais regionais disporiam de amplos poderes de 

equity para afastar a segregação das escolas na prática, desenvolvendo políticas públicas.  

Por isso, temos que o caso Brown v. Board of Education, conforme rapidamente 

referido, serviu de marco para se reconhecer o ativismo judicial, entendendo-se que cabe, 

sim, ao Judiciário auxiliar na elaboração de políticas públicas para garantir o 

cumprimento dos valores constitucionalmente garantidos, mas de forma dialógica, não 

mandatória94. 
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O instituto das medidas estruturantes95 teve início na Common Law, dos Estados 

Unidos da América, com o nome de structural reform, teoria esta desenvolvida pelo 

professor, da Universidade de Yale, Owen Fiss96. Sua aplicação traz verdadeiro ganho 

democrático, vez que, com a formação de um diálogo institucional, com ampla 

participação não apenas dos Poderes, mas também da sociedade civil, o Judiciário não 

ficaria sozinho com o ônus decisório, envolvendo a “macrossentença” diversos atores 

institucionais97. 

3.6 O MAIS RECENTE CAPÍTULO DA TUTELA DE SAÚDE NO STF 

Necessário registrar que importante capítulo da presente discussão vem sendo 

escrito pelo STF. Pedido de vista do ministro Teori Zavascki suspendeu o julgamento 

conjunto dos Recursos Extraordinários 566471 e 657718. Os recursos, que tiveram 

repercussão geral reconhecida, tratam do fornecimento de remédios de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e de medicamentos não registrados 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O relator, ministro Marco Aurélio, se manifestou, no sentido de que, nos casos de 

remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-

los, desde que comprovadas a imprescindibilidade do medicamento e a incapacidade 

financeira do paciente e sua família para aquisição. Afirmou que a entrega dos 

medicamentos deve ser garantida pelo governo, mesmo se o remédio não tiver registro na 

Anvisa. Nas palavras do magistrado, o Estado está obrigado a fornecer medicamento 

registrado na Anvisa, como também o passível de importação, sem similar nacional, 

desde que comprovada a indispensabilidade para manutenção da saúde da pessoa, 

mediamente laudo médico e tenha registro no país de origem. 

O ministro asseverou que o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, 

pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de 

Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 

Excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da 

imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da impossibilidade de substituição do 

                                                 
95 JOBIM, Marco Félix. As medidas estruturantes e a legitimidade democrática do Supremo Tribunal 

Federal para sua implementação. Tese de Doutorado em Teoria Geral da Jurisdição e Processo. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2012. 
96 FISS, Owen M. The forms of Justice. Harvard Law Review, nº 93, Nov. 1979, p. 2. 
97 OSUNA, Néstor. Las sentencias estructurales. Três ejemplos de Colombia. In: BAZAN, Victor (Ed.). 

Justicia Constitutio y Derechos Fundamentales: Ia protección de los derechos sociales - Ias sentencias 

estructurales. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2015. 
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fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos 

membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre alimentos 

dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil, e assegurado o direito de regresso. 

O ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto-vista, no sentido de ser 

necessário desjudicializar o debate sobre saúde no Brasil, em consonância com a ideia 

defendida no presente trabalho. Para o ministro, o Poder Judiciário não é a instância 

adequada para a definição de políticas públicas de saúde, só devendo interferir em 

situações extremas. 

Pondera que já existe um modelo instituído sobre o tema, que consiste na relação 

nacional de medicamentos, bem como órgão técnico, Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias do SUS (Conitec), criado pela Lei 12.401/2011, cujo papel é estudar quais 

medicamentos potencialmente podem entrar na lista e, por critérios técnicos de custo-

benefício, incorporá-los ao sistema. Para Barroso, no caso de demanda judicial por 

medicamento incorporado pelo SUS, não há dúvida quanto à obrigação de o Estado 

fornecê-lo ao requerente. Nesses casos, caberia ao Judiciário apenas efetivar as políticas 

públicas já formuladas no âmbito do SUS. Nessa hipótese, demandar-se-ia apenas prova 

da necessidade do remédio e a prévia tentativa da sua obtenção na via administrativa. 

Quanto à hipótese de demanda judicial por medicamento não incorporado pelo 

SUS, inclusive aqueles que forem de alto custo, o ministro entende que o Estado não pode 

ser obrigado a fornecê-lo, como regra geral. Ponderou ser insustentável um sistema de 

saúde em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, 

devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. 

Assim, o ministro Luís Roberto Barroso propôs cinco requisitos, cumulativos, que 

devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação 

de saúde: incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente; demonstração de 

que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos 

competentes; inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS; comprovação 

de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; 

propositura da demanda necessária em face da União, já que a responsabilidade pela 

decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos é exclusiva desse ente 

federativo. 

Também foi destacada a necessidade de realização de diálogo entre o Poder 

Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, como as câmaras e 

núcleos de apoio técnico, profissionais do SUS e Conitec. Tal diálogo institucional, 
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conforme o ministro, deveria ser exigido, em um primeiro momento, para verificar a 

presença dos requisitos de dispensação do medicamento. Em um segundo momento, no 

caso de deferimento judicial do fármaco, para determinar que os órgãos competentes – 

Conitec e o Ministério da Saúde – avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito 

do SUS, mediante manifestação fundamentada. 

Dessa forma, o ministro Luís Roberto Barroso desproveu o RE 566471, sobre 

fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis na lista do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e formulou a seguinte tese de repercussão geral: “O Estado não pode ser 

obrigado por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, 

independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais, em que preenchidos cinco 

requisitos”. 

Em relação ao RE 657718, fornecimento de medicamentos não registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o ministro considerou que, como 

regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na 

Anvisa por decisão judicial. O registro na Anvisa constituiria proteção à saúde pública, 

atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além 

de garantir o devido controle de preços. Foi proposta, sobre o tema, a seguinte tese de 

repercussão geral: “O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 

experimentais, sem eficácia e segurança comprovadas, em nenhuma hipótese. Já em 

relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e 

segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável 

mora da agência em apreciar o pedido de registro (prazo superior a 365 dias), quando 

preenchidos três requisitos: 1) a existência de pedido de registro do medicamento no 

Brasil; 2) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação 

no exterior; e 3) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações 

que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão 

necessariamente ser propostas em face da União”. 

Em seguida, votou o ministro Edson Fachin, pelo provimento parcial do RE 

566471. Ele considerou que há direito subjetivo às políticas públicas de assistência à 

saúde, configurando-se violação a direito individual líquido e certo a sua omissão ou falha 

na prestação, quando injustificada a demora em sua implementação. De acordo com ele, 

“as tutelas de implementação (condenatórias) de dispensa de medicamento ou tratamento 

ainda não incorporado à rede pública devem ser – preferencialmente – pleiteadas em 
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ações coletivas ou coletivizáveis, de forma a se conferir máxima eficácia ao comando de 

universalidade que rege o direito à saúde”. 

Portanto, o ministro Fachin entende que a prestação individual deve ser 

excepcional, além de ressaltar que para tal implementação deve existir ampla produção 

de provas, na qual se demonstre que a opção diversa – disponibilizada pela rede pública 

– decorre de comprovada ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente para 

determinado caso e que, de outro lado, haja medicamento ou tratamento eficaz e seguro, 

com base nos critérios da medicina baseada em evidências. 

Assim, o ministro propôs cinco parâmetros para que seja solicitado ao Poder 

Judiciário o fornecimento e custeio de medicamentos ou tratamentos de saúde. São eles: 

1) necessária a demonstração de prévio requerimento administrativo junto à rede pública; 

2) preferencial prescrição por médico ligado à rede pública; 3) preferencial designação 

do medicamento pela Denominação Comum Brasileira (DCB) e, em não havendo a DCB, 

a DCI (Denominação Comum Internacional); 4) justificativa da inadequação ou da 

inexistência de medicamento/ tratamento dispensado na rede pública; 5) e, em caso de 

negativa de dispensa na rede pública, é necessária a realização de laudo médico indicando 

a necessidade do tratamento, seus efeitos, estudos da medicina baseada em evidências e 

vantagens para o paciente, além de comparar com eventuais fármacos fornecidos pelo 

SUS. 

Quanto ao RE 657718, sobre medicamentos sem registro na Anvisa, o ministro 

Edson Fachin votou pelo total provimento do recurso para determinar, no caso concreto, 

o fornecimento imediato do medicamento solicitado, tendo em vista que durante o trâmite 

do processo tal remédio foi registrado e incluído no âmbito da política de assistência à 

saúde. Segundo ele, ao normatizar as regras de segurança, qualidade e eficácia, a Anvisa 

garante a participação de empresas e consumidores no mercado de medicamentos em 

condições mais equilibradas. 

Em caso de controle da decisão regulatória, o ministro avaliou que o Poder 

Judiciário deve assumir uma postura mais deferente perante as escolhas técnicas ou 

democráticas, tomadas pelos órgãos competentes, sem, contudo, deixar que a 

administração e as entidades regulatórias abstenham-se de prestar contas de sua atuação. 

Em termos práticos, isso determinaria ao Estado o dever de dar transparência às decisões 

tomadas pelas agências reguladoras, alcançando a todos os que forem afetados pela 

decisão. 
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De modo geral, o ministro considerou que para que a garantia do direito à saúde 

seja materializada pelo Poder Judiciário devem ser observadas, de modo não cumulativo, 

algumas premissas: 1) controle de legalidade (não deve haver erro manifesto na aplicação 

da lei, nem pode existir abuso de poder); 2) controle da motivação (aferir se as razões do 

ato regulatório foram claramente indicadas, estão corretas e conduzem à conclusão a que 

chegou a administração pública); 3) controle da instrução probatória da política pública 

regulatória (exigir que a produção de provas, no âmbito regulatório, seja exaustiva, a 

ponto de enfrentar uma situação complexa); e 4) controle da resposta em tempo razoável 

(que impõe à agência o dever de decidir sobre a demanda regulatória que lhe é 

apresentada, no prazo mais expedito possível). 

O ministro propôs a seguinte tese: “No âmbito da política de assistência à saúde, 

é possível ao Estado prever, como regra geral, a vedação da dispensação, do pagamento, 

do ressarcimento ou do reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, 

sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa”. 

Nos dois recursos, em obediência ao princípio da segurança jurídica, foi sugerida 

a preservação dos efeitos das decisões judiciais – sobre a presente questão constitucional 

submetida à repercussão geral – as quais tenham sido esgotadas nas instâncias ordinárias, 

inclusive as que se encontram sobrestadas até a data do julgamento. 

Até a conclusão do presente trabalho, a questão não foi definitivamente julgada 

pelo plenário do STF. Contudo, vale registrar, o julgamento em tela merece atenção dos 

estudiosos do tema, tendo em vista seu potencial de lançar bases para novas interpretações 

sobre o direito constitucionalmente garantido à saúde. 
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4 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – ATUAL PANORAMA DA TUTELA 

DE SAÚDE E UM NOVO PAPEL 

Com o objetivo de traçar o atual panorama da tutela de saúde na Defensoria 

Pública, tomando como exemplo a Defensoria Pública da União, foi realizada a análise 

de 150 procedimentos de assistência jurídica (PAJ’s), todos de pretensões individuais, 

instaurados, em 2014, no núcleo regional da DPU, localizado em Niterói. Cabe registrar 

que este núcleo é responsável não apenas por este município, abrangendo também a área 

de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Silva Jardim e 

Tanguá. O ano de 2014 foi escolhido, tendo em vista haver a necessidade de dados 

relativamente recentes, mas com espaço de tempo suficiente para que eventuais demandas 

judiciais propostas tivessem alcançado, no mínimo, a sentença de 1º grau.  

Foi considerado o encaminhamento dado a cada caso, questionando se a respectiva 

solução ocorreu judicial ou extrajudicialmente. Ademais, em relação aos casos 

judicializados, foi avaliada a natureza da sentença de 1º grau proferida, a fim de traçar 

um retrato sobre a realidade prática da tutela de saúde, no âmbito da Defensoria Pública, 

instituição responsável por grande parte das demandas individuais sobre o tema98. 

4.1 DESJUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS – O NOVO PAPEL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA NA TUTELA DE SAÚDE 

Sobre a forma de resolução das demandas, nos 150 casos analisados, foi observado 

o seguinte contexto: 

 

                                                 
98 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Avaliação da prestação jurisdicional coletiva e individual a partir 

da judicialização da saúde, p. 56, 2014. 
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 Figura 4 Porcentagem de casos analisados no ano de 2014 (n=150). Em azul, os casos resolvidos 

extrajudicialmente (número absoluto: 34) e, em vermelho, os solucionados judicialmente (número absoluto 116).  

 

Nesse primeiro ponto, é possível verificar que prevalece, nos casos patrocinados 

pela DPU, a cultura da litigância, ou seja, a judicialização das demandas ainda é a regra. 

Este quadro confirma estudos anteriores, no sentido do aumento vertiginoso da 

litigiosidade, a partir da Constituição de 1988, principalmente em razão da ampliação do 

catálogo de direitos fundamentais do cidadão e da facilitação de acesso à jurisdição. O 

Anuário da Justiça Brasil 2014, por exemplo, aponta que, naquele ano, tramitavam no 

país 92,2 milhões de processos, o que representava uma taxa de crescimento de 10,6%, 

nos últimos 4 anos. Entre 1988 e 2013, o volume de ações pendentes de julgamento 

aumentou 270 vezes99. Dados de 2016 dão conta de que, mesmo com pequenas elevações 

da produtividade, a carga de trabalho do Judiciário permanece crescendo, reflexo do 

constante aumento do acervo processual100. 

Interessante observar que tal situação, no âmbito da DPU, decorre, 

principalmente, da resistência dos entes participantes do SUS, uma vez que, em regra, 

antes do ajuizamento da questão, são enviados ofícios requerendo providências para a 

solução extrajudicial, os quais muitas vezes sequer são respondidos pelas autoridades 

administrativas. Novamente, são confirmados dados anteriores, que afirmam a 

                                                 
99 HOLLIDAY, P. A. P. M. C.; HOLLIDAY, Pedro Alberto Calmon. Os métodos consensuais e sua cultura 

evolutiva: redução da litigiosidade e concretização de direitos. In: Orione Dantas de Medeiros; Claudia 

Maria Barbosa; Nivaldo dos Santos (Org.). A Humanização do Direito e a Horizontalização da Justiça no 

século XXI. 23ed., Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 433-461. 
100 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2016. Disponível em: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf. Acesso em: 27 

dez. 2016. 
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Administração Pública como principal personagem dos litígios judiciais. Os dados 

estatísticos consolidados pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2011, já demonstravam 

que o setor público, nos três níveis de governo, figurava como autor ou como réu em 51% 

das ações, estando entre os cinco maiores litigantes do Brasil101. 

Contudo, a Defensoria Pública não pode se acomodar diante de tal quadro, 

devendo atuar como agente fomentador de novas práticas. Pelo quadro exposto, a DPU 

vem perpetuando práticas tradicionais no sistema de justiça brasileiro, marcado, 

historicamente, pela litigância, burocracia e morosidade102. Ainda vigora a “cultura da 

sentença”103, segundo a qual o Judiciário seria a via principal (ou única) para a solução 

das controvérsias. O que se propõe, no presente estudo, é que o papel, ou o novo papel, 

da Defensoria Pública, na tutela de saúde, tomando como exemplo a DPU, seja no sentido 

da desjudicialização, com saídas tendentes a evitar o surgimento de conflitos e, 

consequentemente, de novas demandas, ou a dar resoluções extrajudiciais àqueles que 

venham a surgir. 

Cumpre observar que a busca por métodos de solução de conflitos alternativos ao 

Judiciário é uma clara tendência das legislações mais recentes. Por exemplo, a Lei nº 

13.129/2015 ampliou a incidência da lei de arbitragem, Lei nº 9.307/96, a fim de permitir 

que questões relacionadas à Administração Pública, direta e indireta, no que tange a 

direitos patrimoniais disponíveis, também sejam dirimidas sem intervenção tipicamente 

judicial. O próprio novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, dedica vários 

dispositivos para a resolução de conflitos através da conciliação e da mediação. Inclusive, 

assevera, em seu artigo 3º, § 3º: 

 

 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

(...) 

                                                 
101 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 maiores litigantes. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em: 27 

dez. 2016. 
102 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial. O tribunal superior da Bahia e seus 

Desembargadores. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
103 SILVEIRA, João José Custodio da. Desafios à nova ordem de soluções diferenciadas para acesso à 

justiça. In: SILVEIRA, João José Custodio da e NEVES AMORIM Jose Roberto. A Nova ordem das 

soluções alternativas de conflitos e o conselho nacional de justiça/Ada Pellegrini Grinover... [et al.]. 1 ed. 

Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. 163. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
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§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

 

 

Especificamente no âmbito da Defensoria Pública, a Lei Complementar 132/2009, 

que alterou diversos dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 

que organiza a Defensoria Pública da União e dos Territórios e prescreve normas gerais 

para sua organização nos Estados e no Distrito Federal, foi explícita ao defender a 

desjudicialização como política institucional, estipulando, por exemplo: 

 

 Caracterização da Defensoria Pública como instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados. Interessante observar que essa 

redação do art. 1º, da LC 132/09, foi, posteriormente, com o advento da 

EC 80/2014, transportada para o art. 134, caput, da CRFB/88; 

 Prioridade para a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição 

entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, 

conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração 

de conflitos (art. 4º, inciso II); 

 Convocação de audiências públicas para discutir matérias relacionadas às 

suas funções institucionais (art. 4º, inciso XXII); 

 Instrumento de transação, mediação ou conciliação referendado pelo 

Defensor Público com natureza jurídica de título executivo extrajudicial, 

inclusive quando celebrado com a pessoa jurídica de direito público (art. 

4º, § 4º); 

 

Importante pontuar que os próprios dados extraídos confirmam a existência de 

campo fértil para a expansão da resolução extrajudicial. Este painel fica mais claro ao 

observarmos aspecto curioso, relativo à natureza das sentenças de primeiro grau 

proferidas nos casos submetidos à jurisdição. Vejamos o gráfico a seguir: 
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Figura 5 Natureza das sentenças proferidas nos casos submetidos à jurisdição (n= 116).   

 

Não obstante a relevância do elevado nível de demandas procedentes, o dado que 

despertou maior atenção na análise diz respeito ao alto grau de demandas extintas sem 

resolução de mérito por “perda de objeto”, índice levemente superior a 25%. Ao 

detalharmos a amostra, se observa que os magistrados se valem de tal argumento quando, 

após a propositura da demanda, a parte ré, composta, em regra, por União, Estado e 

Município, em litisconsórcio, fornece o medicamento/tratamento de saúde, mesmo sem 

uma ordem judicial que a constranja104. 

 Isto é, em, aproximadamente, 25% dos casos, a simples judicialização da 

pretensão foi suficiente para que o indivíduo conseguisse o medicamento/tratamento 

necessário, mesmo sem uma ordem judicial que obrigasse o ente federativo à prestação. 

Este dado demonstra que tais questões poderiam ser solucionadas na esfera 

administrativa, sem necessidade de um ato jurisdicional típico, cogente, caso houvesse 

meios mais efetivos de diálogo extrajudicial. No entanto, no atual cenário, apenas após 

as autoridades administrativas verificarem o risco, ainda que meramente potencial, de 

uma sucumbência na esfera judicial, estas atuam no sentido de reconhecerem o direito 

suscitado. 

                                                 
104 Importante registrar que, sob a ótica da técnica processual, consideramos que tal situação se enquadraria 

melhor como um reconhecimento, ainda que implícito, da procedência do pedido, ensejando sentença com 

resolução de mérito. Contudo, na prática, o que se verificou foi a opção judicial pela “perda do objeto” ou, 

em outras palavras, “perda superveniente do interesse de agir”. 
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Interessante notar que, dentro do universo analisado, somando-se os casos 

resolvidos extrajudicialmente com aqueles judicializados, mas que resultaram em “perda 

do objeto”, se tem um número de êxito sem uma ordem judicial típica superior àquele em 

que houve procedência total ou parcial do pedido, estes sim solucionados mediante 

coerção estatal. Vejamos:  

 

 

Figura 6 Comparação entre o número absoluto de casos solucionados sem ordem judicial coercitiva e casos 

solucionados com ordem judicial coercitiva.  

 

Assim, é possível ver, graficamente, que, independentemente de o caso ter sido 

ou não levado à análise do Poder Judiciário, a prolação de uma ordem judicial tendente à 

prestação do serviço de saúde almejado foi desnecessária na maior parte dos casos 

eficazmente solucionados, confirmando a tese de que existe boa margem de manobra para 

a solução dialogada de conflitos, sem a necessidade de uma ordem impositiva. 

Nesse sentido, faz-se mister repensar a prática da instituição, trabalhando 

alternativas capazes de criar pontes com os entes participantes do SUS, a fim de construir 

recursos que não passem, necessariamente, pela intervenção do Estado-juiz. 

Algumas práticas já trilham esse caminho. Por exemplo, o trabalho 

“Desjudicialização da Saúde por meio da Conciliação”, resultado do Termo de 

Cooperação celebrado entre a Defensoria Pública da União, a Justiça Federal do Amapá 

e o Ministério Público Federal, promove audiências permanentes de conciliação, com a 

participação das secretarias de saúde do Estado e/ou município de Macapá. O resultado 
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tem sido a solução rápida e efetiva de demandas complexas, como a realização de 

cirurgias oncológicas ou exames especializados, por meio de acordos celebrados entre as 

instituições envolvidas105. No âmbito estadual, a Defensoria Pública da comarca de Ponte 

Nova foi premiada com o primeiro lugar no IV Concurso de Práticas Exitosas da 

Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). O projeto envolve termo de cooperação 

técnica entre o Município e a Defensoria, visando à desjudicialização das demandas e a 

melhoria nos fluxos dos atendimentos na área da saúde. Na prática, o farmacêutico da 

Secretaria Municipal de Saúde, uma vez por semana, atua junto ao atendimento da 

Defensoria Pública106. Na cidade do Rio de Janeiro, temos atuação conjunta das 

Defensorias federal e estadual na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, o que será 

objeto de maior aprofundamento no decorrer do trabalho.  

Portanto, a extrajudicialidade é um indicativo para o futuro das relações jurídicas. 

Contudo, tais iniciativas ainda são excepcionais, na prática da Defensoria Pública, como 

vemos através da DPU, razão pela qual, no próximo capítulo, trabalharemos sugestões 

tendentes à sua expansão.  

                                                 
105 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Disponível em: 

<http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/120098/Desjudicializa%C3%A7%C3%A3o%20da

%20sa%C3%BAde%20Amap%C3%A1.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 dez. 2016. 
106 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA. Disponível em: 

<http://pontenova.mg.gov.br/2016/10/21/projeto-municipal-de-desjudicializacao-da-saude-conquista-1o-

lugar-em-premiacao-estadual>. Acesso em: 29 dez. 2016. 
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5 DESJUDICIALIZANDO O DIREITO À SAÚDE – O PAPEL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA NESTE PROCESSO 

 Após traçarmos um retrato atualizado dos principais pontos de estudo, quais 

sejam, a Defensoria Pública e o direito à saúde, inclusive demonstrando como estes 

dialogam no cotidiano, marcado pela judicialização de demandas, faz-se mister abrir 

novas possibilidades para alteração dos paradigmas vigentes. 

Sempre que se trata do assunto “direito à saúde” é difícil não esbarrarmos no tema 

relativo à proliferação de demandas judiciais. Como já colocado acima, entre 2010 e 

2014, o número de ações judiciais em curso nas justiças estaduais e federal quadriplicou, 

de 100.000 para 400.000 demandas, aproximadamente. Segundo dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no Rio de Janeiro, até junho de 2014, a Justiça Estadual 

constava como encarregada de processar, aproximadamente, 46.000 ações sobre 

assistência terapêutica107. Como supostas soluções para a sobrecarga vivida pelo Poder 

Judiciário, busca o legislador sempre aprimorar as normas do processo judicial, contudo, 

tal postura ataca simplesmente os sintomas da enfermidade, sem enfrentar, na verdade, a 

ideia de prevenção da judicialização. Incrementar a legislação processual judicial é 

sempre importante e necessário, porém, a melhor forma de desafogar o Poder Judiciário 

é, em primeiro plano, prevenir a lide, o que, ao tratarmos de demandas relativas à saúde, 

passa, necessariamente, pela rediscussão do contencioso administrativo prévio108, e, em 

segundo lugar, estimular o diálogo entre as instituições, através de Câmaras de 

conciliação e/ou de audiências públicas. No presente momento, trataremos destas 

questões, enfatizando a contribuição que pode ser dada pela Defensoria Pública neste 

cenário. 

 Desde logo, é importante estabelecer que grande parte das sugestões abaixo 

relatadas passa, necessariamente, pela releitura da ideia de autonomia administrativa 

conferida aos entes federados. Tradicionalmente, a doutrina pátria109 estipula como 

corolários de tal autonomia as capacidades de auto-organização, autogoverno e 

autoadministração, autorizando cada ente federativo a legislar seu próprio Direito 

                                                 
107 PERLINGEIRO, Ricardo. Desjudicializando as políticas de saúde? Revista Acadêmica - Faculdade de 

Direito do Recife, v. 86, 2015. p. 3. 
108 Por contencioso administrativo prévio, nas questões relacionadas à saúde, entendemos todo o 

procedimento realizado no âmbito interno da Administração Pública, impulsionado de ofício, após 

prescrição médica, ou mediante requerimento do paciente, no sentido de analisar aquela pretensão, mas que 

esbarra em determinada resistência imposta pela própria Administração Pública. 
109 CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 

Ed. 24. 2011, p. 6. 
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Administrativo e fomentando, dentro da mesma Federação, tratamentos diferenciados 

entre habitantes de diferentes Municípios e Estados. 

 Contudo, a fim de criar alternativas tendentes a superar o caos vivenciado pelo 

atual sistema de justiça, faz-se necessário revisitar dogmas, a fim de garantir não apenas 

a prevenção de conflitos, mas também uniformidade de tratamento entre os cidadãos. 

Assim, não se mostra razoável que, no que toca aos serviços básicos de saúde, indivíduos 

sejam submetidos a procedimentos e prestações administrativas diversas, tendo em vista 

residirem em entes federados distintos. 

 Destarte, as providências que passaremos a abordar demandam um novo 

paradigma de Direito Administrativo, segundo o qual, respeitadas as peculiaridades 

locais, haja uma padronização mínima de procedimentos e prestações, garantindo 

isonomia e segurança jurídica à população. 

5.1 REVISITANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO – A 

NECESSIDADE DE UM PROCEDIMENTO NACIONAL PADRÃO COM 

GARANTIA DE DEFESA TÉCNICA 

 O primeiro grande obstáculo ao fortalecimento do processo administrativo pátrio 

diz respeito à falta de um procedimento padrão básico que seja coercitivamente observado 

por todos os entes federativos. Considerando o elevado número de municípios e Estados 

presentes na Federação brasileira, todos solidariamente responsáveis pelo fornecimento 

de uma saúde pública de qualidade, se faz necessária a instalação de um procedimento 

básico a ser seguido, com prazos rígidos estipulados, servindo este como garantia não 

apenas do administrado, mas também da própria Administração Pública. 

 Tentou-se emplacar o embrião de tal conceito com a aprovação da lei federal de 

processo administrativo, Lei nº 9.784/99, a qual deveria ser aplicada subsidiariamente aos 

demais entes federativos110. Contudo, na prática, o que se verifica é a total falta de 

padronização procedimental, adotando cada Município e cada Estado sua própria 

sistemática, restando a aplicação da Lei nº 9.784/99 restrita ao processo federal, 

ignorando-se seus dispositivos em grande parte dos Estados e Municípios. 

 Assim, a judicialização de demandas acaba sendo o caminho natural para os 

administrados que se veem perdidos em uma burocracia estatal que não traz normas claras 

e prazos fatais, fomentando uma prática nociva à credibilidade da Administração Pública, 

                                                 
110 Sobre o tema, ver STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: AgRg no Ag 

935624 RJ 2007/0179895-6. 
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qual seja, o silêncio administrativo diante de um requerimento que muitas vezes exige 

urgência. Vale lembrar que autorizada doutrina destaca que o silêncio administrativo 

configura o interesse processual necessário para o ajuizamento da demanda111. Contudo, 

tal omissão estatal, além de atentar contra a confiabilidade da Administração Pública, 

fomenta o crescimento exponencial do número de questões enfrentadas pelo sistema de 

justiça. 

 Partindo-se do pressuposto de que ao presente estudo não cabe apenas indicar as 

falhas, mas também apontar soluções, propomos, como acima explicitado, a reavaliação 

dos limites da autonomia administrativa dos entes federativos, impondo-se, através de 

norma de caráter nacional (não apenas federal), um procedimento padrão básico para o 

contencioso administrativo, a ser observado por todos os entes federativos. Ressalte-se 

que tal entendimento encontra respaldo constitucional, vez que, além de robustecer o 

princípio da segurança jurídica, o art. 22, I, da CRFB/88, é expresso ao afirmar que 

compete privativamente à União legislar sobre “direito processual”, englobando tal 

conceito, em nossa leitura, não apenas o processo judicial, mas também o processo 

administrativo. 

Vale destacar que já existem iniciativas nesse sentido, como, por exemplo, o 

Código Modelo de Processos Administrativos – Judicial e Extrajudicial para Ibero-

américa, aprovado pela Assembleia Geral do Instituto Ibero-americano de Direito 

Processual, por ocasião das XXIII Jornadas Ibero-americanas de Direito Processual, 

ocorridas em Buenos Aires, no dia 8 de junho de 2012. Através dos “Códigos Modelo” 

pugna-se, justamente, pela harmonização de procedimentos não apenas dentro de cada 

nação, mas também internacionalmente, impondo aos Estados participantes uma 

estandardização mínima que lhes seja comum. 

Nesse sentido, propõe-se a incorporação ao ordenamento pátrio, como lei 

nacional, impositiva a todos os entes federativos, do Código Modelo de Processo 

Administrativo, como forma de trazer a necessária padronização mínima do contencioso 

administrativo, nas diferentes esferas de governo, garantindo-se, ao administrado, direitos 

básicos perante a Administração Pública, como, por exemplo, prazos fatais, cuja 

inobservância resultaria na responsabilização da autoridade competente (art. 8º, II). Como 

o “Código Modelo” não traz explicitamente os prazos a serem observados, sugerimos a 

                                                 
111 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo, Malheiros, p. 

416. 
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transposição nacional dos prazos já definidos para o processo administrativo federal, os 

quais, por óbvio, poderiam ser encurtados em casos de urgência: 

 

 

 

Atos Prazos 

 

Observações 

Intimação de atos (arts. 26, 

§ 2º e 41) 

3 dias - A ausência do intimado 

não compromete o 

andamento do processo, 

nem importa o 

reconhecimento como 

verdadeiro dos fatos 

expostos ou a renúncia de 

direitos pelo interessado. 

 

- A falta de requisitos 

legais na intimação torna 

nulo o ato, mas a presença 

do interessado supre a 

nulidade. 

Práticas dos atos pela 

Administração (art. 24) 

5 dias + 5 dias 

(prorrogável) 

 

A prorrogação do prazo 

somente por justificativa 

expressa. 

Decisão de Processos 

(art. 49) 

30 dias + 30 dias 

(prorrogável) 

 

A prorrogação do prazo 

somente por justificativa 

expressa. 

Interposição de recursos 

(art. 59) 

10 dias 

 

Prazo peremptório, ou seja, 

sem prorrogação. 

 

Recurso fora do prazo não 

será reconhecido. 
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Decisão de Reconsideração 

(art. 56, §1º) 

5 dias 

 

Pedido feito à repartição 

que proferiu a decisão. 

Decisão de recursos 

(art. 59, §§ 1º e 2º)  

30 dias + 30 dias 

(prorrogável) 

 

Prorrogação exige 

justificativa explícita 

Parecer de órgão 

consultivo 

(art. 42)  

15 dias  

Quadro 1 Atos e prazos do Processo Administrativo previsto na Lei nº 9.784/99.  

 

 Partindo-se de tal ideia, tem-se, assim, um procedimento administrativo básico, a 

ser observado por todos os entes federativos, garantindo aos administrados 

previsibilidade e fidúcia no momento de apresentarem suas demandas perante a 

Administração Pública brasileira, seja esta municipal, estadual, distrital ou federal. 

Cabe anotar o papel fundamental a ser desempenhado pela Defensoria Pública, 

dentro dessa nova visão de processo administrativo, tendo em vista que o seu correto 

desenvolvimento depende diretamente do fato de que, havendo resistência estatal à 

pretensão, todo cidadão deve postular perante a Administração Pública obrigatoriamente 

representado por um advogado habilitado ou, no caso da população hipossuficiente, por 

um Defensor Público. Ressalte-se a necessidade de as Defensorias se estruturarem 

adequadamente, contando com Defensores suficientes para atuarem nos diversos 

processos administrativos em curso, concretizando os dispositivos da Lei Complementar 

80/94 que estipulam a plena atuação da instituição no contencioso administrativo, algo 

ainda muito distante da realidade. 

 Sobre o tema, vale esclarecer nossa frontal discordância com os termos da súmula 

vinculante nº 5, do STF, a qual dispensa a defesa técnica no processo administrativo 

disciplinar. Entendemos que em todos os processos administrativos relacionados a 

direitos fundamentais, seja naqueles restritivos de direitos individuais, que se iniciam de 

ofício pela autoridade, como o processo disciplinar, seja naqueles iniciados pelos 

interessados, mediante requerimentos administrativos de uma prestação administrativa112, 

                                                 
112  PERLINGEIRO, Ricardo. O devido processo legal administrativo e a tutela judicial efetiva: um novo 

olhar? Revista de Processo, v. 239, p. 301. 
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como ocorre em grande parte dos casos de direito à saúde, faz-se impositiva, em caso de 

resistência, a atuação técnico-jurídica de um profissional habilitado. 

 Neste ponto, tímida a redação Código Modelo de Processos Administrativos – 

Judicial e Extrajudicial – para Ibero-América que exige a presença de advogado ou 

profissional habilitado apenas para o processo judicial, arts. 32 a 35, sendo esta apenas 

uma “possibilidade”, não uma necessidade, no âmbito do processo extrajudicial (art. 7º, 

III). O correto desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa, seja judicial ou 

extrajudicialmente, depende da adequada representação da parte leiga, a qual demanda a 

presença de um profissional, público ou privado, capaz de fazer valer integralmente os 

direitos de seu representado, notadamente em demandas relativas a direitos fundamentais. 

 Nessa toada, como primeira providência, tendente à desjudicialização da tutela do 

direito à saúde, recomenda-se, como acima exposto, a adoção de um procedimento básico 

nacional de contencioso administrativo, assegurando ao cidadão segurança jurídica para 

postular perante qualquer ente da Administração Pública com base em regras claras e 

objetivas, garantindo-lhe defesa técnica efetiva e prazos rígidos, capazes de evitar a 

perniciosa prática do silêncio administrativo. 

5.2 REVISITANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO – O 

NECESSÁRIO DEBATE SOBRE A IMPARCIALIDADE DA 

AUTORIDADE JULGADORA 

 Não obstante a proposta acima exposta, a reforma necessária para o 

aprimoramento do contencioso administrativo nacional não se limita ao aspecto 

procedimental. Faz-se mister debater outro ponto sensível da matéria, relativo à 

imparcialidade das autoridades administrativas responsáveis pelos julgamentos. 

 Grande parte das decisões judiciais que reformam decisões administrativas 

estampa uma visível divergência metodológica, no que tange aos processos de decisão 

usados pelo Judiciário e pela Administração Pública. Enquanto o Poder Judiciário adota, 

em suas razões de decidir, fundamentações calcadas primordialmente em normas e 

princípios constitucionais e/ou internacionais, a Administração Pública, por sua vez, 

abraça a legalidade estrita, ignorando os controles de constitucionalidade e de 

convencionalidade aos quais devem ser submetidas tais normas. 

 Esta postura das autoridades administrativas se explica em razão da subordinação 

hierárquica típica do direito administrativo pátrio, inexistindo a independência necessária, 

a fim de colocar em prática a atual noção de legalidade, que não mais se limita à lei em 
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sentido estrito, abrangendo normas constitucionais e convencionais. Diante da ilegalidade 

de uma norma administrativa e da inconstitucionalidade ou anticonvencionalidade de uma 

lei, a autoridade prefere repassar o caso concreto às esferas judiciais, ao invés de proceder 

ao atendimento do caso113. 

 Assim, sempre partindo da ideia de que a solução para o excesso de judicialização 

das demandas de saúde passa necessariamente pela reformulação das bases do 

contencioso administrativo, faz-se relevante conferir legalmente às autoridades 

administrativas julgadoras prerrogativas pessoais e institucionais que lhes assegurem 

independência necessária para assegurar a proteção dos direitos fundamentais. Quanto 

mais efetiva for a proteção das jusfundamentalidades pela autoridade administrativa, 

maior será sua credibilidade perante a sociedade114.  

Não há que se falar em imparcialidade na aplicação de normas administrativas ou 

de leis, quando estas tenham sido instituídas ou interpretadas por autoridades 

hierarquicamente superiores às responsáveis pelo julgamento dos processos 

administrativos115. Permitir que as autoridades administrativas sejam independentes, 

autorizando a adoção nos julgamentos dos mesmos parâmetros usados pela autoridade 

judiciárias, representa um passo decisivo para afinar os entendimentos entre as esferas 

decisórias, desestimulando o ajuizamento das questões.  

 Interessante observar que o grau de independência que aqui se advoga para as 

autoridades administrativas julgadoras não se coloca como algo estranho ao ordenamento 

pátrio, sendo facilmente verificável ao analisarmos o estatuto jurídico das agências 

reguladoras. Nesse sentido, por exemplo, diz o art. 8º, § 2º, da Lei nº 9.472/97, 

responsável por estabelecer a Agência Nacional de Telecomunicações: 

 

 

Art. 8º Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade 

integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime 

autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função 

de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, 

podendo estabelecer unidades regionais. 

(…) 

                                                 
113 PERLINGEIRO, Ricardo. O devido processo legal administrativo e a tutela judicial efetiva: um novo 

olhar? Revista de Processo, v. 239, p. 298. 
114 PERLNGEIRO, Ricardo. Contemporary Challenges in Latin American Administrative Justice. BRICS 

Law Journal, 3(2), 2016. p. 21-56. 
115 PERLINGEIRO, Ricardo. O devido processo legal administrativo e a tutela judicial efetiva: um novo 

olhar? Revista de Processo, v. 239, p. 319. 
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§ 2º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por 

independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato 

fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 

 

 

 Ao estipular características como independência administrativa, ausência de 

subordinação hierárquica, autonomia financeira, mandato fixo e estabilidade dos 

dirigentes, buscou o legislador dotar as autoridades administrativas judicantes de tais 

entidades das garantias necessárias para exercer seu múnus público de maneira imparcial, 

estando protegidas de pressões e retaliações externas ou internas.  

Esta segurança dos julgadores se reflete no alto grau de credibilidade conferido, 

até mesmo pelo próprio Poder Judiciário, às decisões administrativas de tais entidades, 

extremamente superior à credibilidade conferida às decisões exaradas por órgãos 

judicantes marcados pela ferrenha subordinação hierárquica, as quais são mais 

comumente revistas pelo Estado-juiz. 

Embora, nesse ponto, não se vislumbre uma possibilidade de contribuição direta 

da Defensoria Pública, eis que a estipulação de garantias às autoridades administrativas 

passa necessariamente pela atuação legislativa, pode a instituição estimular, ainda que 

indiretamente, tal debate, adotando como tese institucional, a ser arguida em sua 

atividade-fim, a nulidade absoluta dos processos administrativos dirigidos por 

autoridades desprovidas de efetiva imparcialidade. 

5.3 EXPANSÃO DAS CÂMARAS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE 

(CRLS) 

 Prosseguindo o raciocínio, sempre no sentido de prevenção do litígio judicial, 

deve a Defensoria Pública fomentar, junto às Administrações Públicas, a expansão do 

projeto de Câmaras de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS).  

O projeto da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), instituído através 

do Convênio de Cooperação nº 003/504/2012, celebrado em 12 de junho de 2012, 

congrega membros da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro e da 

Defensoria Pública da União, bem como Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, 

Procuradores do Município do Rio de Janeiro e Equipes de Apoio Técnico da Secretaria 

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, a fim de promover o atendimento, em local único, de hipossuficientes assistidos 

pela DPGE-RJ e pela DPU-RJ que demandem prestação de serviço de saúde, fomentando-
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se a resolução administrativa para oferta de medicamentos, agendamento de 

procedimento cirúrgico, ou exame médico, em detrimento da judicialização dos casos. 

Na sede da CRLS, atuam membros das Defensorias Públicas, na coordenação dos 

atendimentos realizados, no processamento dos casos apresentados, na adoção das 

medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, no fomento aos debates institucionais e na 

formulação de propostas de alteração e implementação de políticas públicas em saúde.  

Ademais, os representantes das Secretarias de Saúde atuam no acolhimento 

humanizado e orientação aos assistidos, na análise técnica dos casos, na elaboração de 

pareceres, na instauração de procedimentos de compra e contratação para satisfação das 

demandas apresentadas, consoante as definições que ocorrerem em audiências entre os 

Órgãos integrantes do Convênio, e na prestação de informações acerca da organização e 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, da Atenção Básica até os atendimentos 

prestados nas Unidades Terciárias de Alta Complexidade, imprescindíveis às práticas 

jurídico-administrativas das Defensorias Públicas.  

Por outro lado, conforme disposto no Convênio de Cooperação em epígrafe, há 

previsão de atuação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e da Procuradoria 

do Município do Rio de Janeiro na designação de Procuradores para atuação nas 

audiências da CRLS previstas no referido instrumento, quando vierem a ocorrer, e na 

orientação jurídica da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, respectivamente, acerca das medidas 

administrativas a serem implementadas para a consecução de suas atribuições na Câmara, 

quando necessário.  

Outrossim, há auxílio do Poder Judiciário que, através do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, designa mediadores, supervisiona e coordena a atividade de 

mediação, quando ocorrerem as audiências na Câmara previstas no instrumento de 

cooperação celebrado116. 

Trata-se, assim, de interessante interlocução extrajudicial entre instituições 

essenciais do sistema de justiça, capaz de dirimir conflitos relacionados à tutela do direito 

à saúde, sem intervenção judicial, mas de forma célere e efetiva. Faz-se mister, portanto, 

replicar tal prática, atualmente restrita à cidade do Rio de Janeiro, aos demais Municípios 

e Estados, atuando a Defensoria Pública, federal e estadual, como agente fomentador. 

Registre-se, contudo, a necessidade de aprimoramento do modelo, através da participação 

                                                 
116 PRÊMIO INNOVARE. Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.br/praticas/camara-de-

resolucao-de-litigios-de-saude-crls--114/>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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de representantes do Ministério da Saúde, órgão que, até o momento, não manifestou 

interesse em participar da iniciativa. 

Importante consignar que a iniciativa da CRLS traz implícita, em sua gênese, a 

relevância da teoria dos diálogos institucionais. No final do século passado, emerge 

importante alteração no pensamento constitucional, liderado, sobretudo, por teóricos 

canadenses, asseverando a necessidade de um novo modelo de proteção de direitos 

constitucionais, alternativo ao modelo do judicial review, com a discussão do 

redimensionamento do papel do Poder Judiciário e da legitimidade das instituições 

democráticas promoverem interpretações constitucionais. 

O Canadá, cuja tradição jurídica está ligada ao direito inglês, exaltava o princípio 

da supremacia do Parlamento. Entretanto, por ocasião da implementação da sua Carta de 

Direitos, acabou por efetivar um singular modelo de controle judicial de 

constitucionalidade, cuja principal característica diz respeito à possibilidade de o 

legislativo superar a decisão judicial, mediante o manejo da denominada cláusula 

notwithstanding, autorizando a reedição pelo legislativo de norma declarada 

inconstitucional pela Suprema Corte117.  

Assim, buscava o direito canadense superar a supremacia judicial e a dificuldade 

contramajoritária do direito norte-americano, instituindo um modelo capaz de privilegiar 

o diálogo entre poderes, em detrimento do monólogo judiciário118. Isto é, procurava, 

através de um modelo dialógico, derrotar a suposta impossibilidade de que órgãos 

formados por agentes públicos não eleitos, invalidem decisões de órgãos legitimados pela 

escolha popular decorrente do sufrágio democrático. 

Este novo paradigma reconhece algumas ideias fundamentais, notadamente a da 

existência de um novo constitucionalismo contemporâneo, em que a questão deixa de ser 

“quem deve interpretar”, mas sim buscar uma teoria construída a partir de uma proposta 

cooperativa, pela qual as instituições possam compartilhar fundamentos comuns ao 

operacionalizar as ordens jurídicas e políticas da realidade democrática119. 

                                                 
117 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Diálogo institucional, democracia e estado de direito: o debate entre 

o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional sobre a interpretação da constituição. 2013. Tese de 

Doutorado em Direito do Estado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-19022014-161546/>. Acesso em: 

19 jan. 2017. 
118 GARDBAUM, Stephen. The New Commonwealth Model of Constitutionalism. In: American Journal 

of Comparative Law, Vol. 49, 2001. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=302401. 
119 HOGG, Peter; BUSHELL, Allison. The 'Charter' dialogue between Courts and Legislatures. Osgood 

Hall Law Journal, v. 35, n. 1, 1997. 
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O debate em tela se funda na ideia de que, no âmbito das atividades institucionais, 

as controvérsias devem ser resolvidas por meio de uma atividade dialógica, 

problematizando o tradicional comportamento isolacionista das instituições. A 

cooperação institucional em uma ordem constitucional lhe proporciona maior coesão e 

estabilidade. Nessa toada, se revisita o papel das instituições e sua atuação no Estado 

democrático de Direito, no sentido de aperfeiçoar um sistema cooperativo e progressivo, 

a partir das relações entre instituições, em uma comunidade dialógica e convergente120. 

Sob esse prisma, ascende uma rede de reciprocidade, arquitetada a partir de um 

procedimento democrático de decisão coletiva compatível com as diferentes concepções 

de justiça de uma sociedade pluralista121-122.  

A ideia de supremacia judicial permanece existente, mas não se confunde com a 

concepção de monopólio judicial. O monopólio judicial afirma que a atividade de 

interpretação da Constituição deve ser desempenhada, exclusivamente, pelo Judiciário. A 

supremacia judicial, por sua vez, admite que outros Poderes interpretem a Constituição, 

ressalvando, porém, que a exegese judicial é a final123. 

Não obstante tal construção teórica ter sido alavancada por grandes debates 

constitucionais, nada impede que transportemos sua lógica para a “microjustiça” das 

demandas individuais de saúde. Destarte, a CRLS se coloca como um espaço de diálogo 

entre as várias instituições envolvidas na tutela do direito à saúde, possibilitando a 

construção de uma decisão conjunta pelas partes, prescindindo, assim, de uma resolução 

imposta verticalmente pelo Poder Judiciário. 

5.4 INSTALAÇÃO DA CÂMARA NACIONAL DE RESOLUÇÃO DE 

LITÍGIOS DE SAÚDE 

 Não obstante a vitoriosa experiência da CRLS, propomos, no presente estudo, que 

tal prática avance, no sentido de atender não apenas demandas individuais, mas também 

                                                 
120 ARAÚJO, Luis Cláudio Martins. “Supremacia ou diálogos judiciais? O desenvolvimento de uma 

jurisdição constitucional verdadeiramente democrática a partir da leitura institucional.” In: Revista do 

Instituto do Direito Brasileiro. Ano 3, nº 1. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2014, pp 1-

45. 
121 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. Chicago Public Law and 

Legal Theory Working Paper Series, n. 28, 2002. 
122 WALDRON, Jeremy. A right-based critique of constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, 

v. 13, n. 18, p. 18-51, 1993. 
123 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última 

palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 
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refletindo sobre questões coletivas, interferindo decisivamente na formulação da política 

pública de saúde. 

Assim, se afigura pertinente a reflexão sobre uma Câmara Nacional de Resolução 

de Litígios de Saúde, reunindo representantes das instituições essenciais à justiça, das 

Administrações Públicas federal, estaduais e municipais e das agências reguladoras da 

área, notadamente a Agência Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, a fim de exercer verdadeira jurisdição administrativa, entabulando, em abstrato 

e com efeito vinculante para todos os entes federativos, entendimentos a respeito da saúde 

pública, uniformizando decisões aplicáveis aos casos concretos que porventura surgirem. 

Ressalte-se que o principal acréscimo que tal órgão traria para o Sistema Único 

de Saúde seria uma jurisdição administrativa com real visão de direito público, tendente 

a uniformizar entendimentos para toda Administração Pública, independente da esfera de 

governo, e para todos administrados, aliando a discricionariedade técnica de setores da 

área médica com o arcabouço jurídico, sendo certo que seus membros devem, 

necessariamente, ser dotados de garantias e prerrogativas, que lhes permitam exercer sua 

função com independência, como já abordado em tópico anterior. As decisões 

administrativas favoráveis aos pacientes seriam estendidas a todos os que se 

encontrassem na mesma situação fática, impedindo a fragmentação da universalidade do 

Sistema Único de Saúde através de demandas individuais124 e extirpando a teórica 

dicotomia entre interesse individual e coletivo. 

Interessante notar que tal Câmara teria importante papel na padronização das 

prestações administrativas, estabelecendo medicamentos e procedimentos comuns para 

todos os entes federativos, superando o modelo atual, no qual cada ente estabelece sua 

própria lista de medicamentos e procedimentos, chegando ao paradoxo de, por exemplo, 

municípios vizinhos oferecerem serviços diferentes para seus moradores, o que acaba por 

enfraquecer ainda mais a já debilitada credibilidade da Administração Pública. 

Ressalte-se que o estabelecimento de tal Câmara demandaria, como já exposto 

acima, a releitura da concepção de autonomia administrativa e reforçaria o diálogo 

institucional como meio de construção do Sistema Único de Saúde. 

                                                 
124 PERLINGEIRO, Ricardo. Desjudicializando as políticas de saúde? Revista Acadêmica - Faculdade de 

Direito do Recife, v. 86, 2015. p. 8. 
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5.5 O DEBATE DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE ATRAVÉS DE 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Outro ponto importante a ser desenvolvido, no sentido de fortalecer a estrutura 

administrativa de resolução de conflitos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, seria a 

abertura de seus representantes para, democraticamente, discutir a política pública de 

saúde com a sociedade civil em audiências públicas. 

Sobre as audiências públicas, estas se encontram expressamente previstas como 

função institucional da Defensoria Pública, como previsto no art. 4º, XXII, da Lei 

Complementar 80/94: 

 

 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

(...) 

XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às 

suas funções institucionais. (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 

 

Através deste instrumento, a Defensoria Pública brasileira já tem avançado em 

diversos temas relevantes. Por exemplo, na seara criminal, merece destaque recente 

Audiência Pública sobre a importância da chamada “Audiência de Custódia”, no processo 

penal brasileiro. O encontro representou iniciativa da Defensoria Pública da União 

(DPU), por meio do Grupo de Trabalho Nacional para Atendimento a Pessoas Presas e 

do Grupo de Trabalho para atendimento a Presos e Egressos Estrangeiros, do Instituto 

Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD). 

A audiência de custódia tem por objetivo garantir o contato da pessoa presa com 

um juiz em 24 horas após sua prisão em flagrante. A lei brasileira apenas previa a remessa 

do auto de prisão em flagrante para que o juiz competente analisasse a legalidade e a 

necessidade da manutenção da prisão cautelar. Na prática, o contato entre o juiz e a pessoa 

presa ocorria meses após sua prisão, apenas no dia da sua audiência de instrução e 

julgamento. A realização de audiência de custódia imediatamente após a prisão em 
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flagrante é medida que se funda em normas internacionais, buscando prevenir a tortura e 

humanizar as prisões provisórias125. 

Outro exemplo interessante ocorreu no âmbito da Defensoria Pública de São 

Paulo, que realizou audiência pública, a fim de debater a política de atendimento à mulher 

em situação de violência familiar e doméstica. Promovido pelo Núcleo de Promoção e 

Defesa dos Direitos da Mulher, o evento ouviu a população, esclareceu dúvidas e 

encaminhou demandas. 

O principal objetivo da audiência pública foi debater a política de atendimento à 

mulher e ouvir a população quanto à qualidade do atendimento proporcionado pela 

Defensoria Pública e outros órgãos de acolhimento às mulheres vítimas de violência. 

Houve, inclusive, a participação de representantes de equipes especializadas no 

atendimento às mulheres, que apresentaram as perspectivas do movimento de mulheres, 

da rede de enfrentamento, do serviço social e da psicologia com relação ao assunto da 

audiência. Após as exposições, houve debate com o público126. 

As audiências públicas promovem a democracia participativa, viabilizando o 

debate público sobre determinada questão, permitindo que a comunidade diretamente 

envolvida tenha voz. São espaços coletivos de exercício do poder político, baseados na 

livre apresentação de argumentos entre iguais, se contrapondo aos espaços burocratizados 

e verticalizados de formulação e deliberação127. Nessas ocasiões, autoridades públicas 

consultam a sociedade civil na busca por informações e soluções alternativas, sendo 

excelente oportunidade para que as instituições dialoguem com o público assistido. Tais 

espaços patrocinam a interação democrática dos sujeitos implicados na construção de 

respostas governamentais, fundamental na ideia de integralidade na atenção à saúde da 

população128. 

Assim, através de audiências públicas, promovidas por instituições como a 

Defensoria Pública, a sociedade civil teria a oportunidade de expor suas inquietações aos 

                                                 
125 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Disponível em:  

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/23/Documentos/Custodia_folder_final2.pdf. Acesso 

em: 30 dez. 2016. 
126 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Defensoria Pública de SP debate o 

atendimento às mulheres vítimas de violência em audiência pública. Disponível em: < 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=61288&idPagina

=1&flaDestaque=V>. Acesso em: 30 dez. 2016.  
127 BAHIA, L. Participação social na saúde: "muito melhor com ela". Saúde em Debate, v. 34, p. 33-40, 

2010. 
128 PINHEIRO, Roseni; FERLA, Alcindo  and  SILVA JUNIOR, Aluisio Gomes da. A integralidade na 

atenção à saúde da população. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, n.2, pp.343-349. ISSN 1413-

8123. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232007000200010>. Acesso em 30 dez.2016. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/23/Documentos/Custodia_folder_final2.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=61288&idPagina=1&flaDestaque=V
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=61288&idPagina=1&flaDestaque=V
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órgãos de saúde pública e de receber explicações, justificativas e perspectivas dos 

representantes do poder público, estabelecendo um diálogo franco que, hoje, muitas vezes 

só ocorre em juízo, após a propositura da demanda, em audiências de instrução e 

julgamento. 

Valendo-nos de conceitos de Giddens129, pode-se dizer que as audiências 

públicas reforçariam a confiança da população não apenas no sistema perito de saúde 

pública, mas também no próprio sistema perito do direito. Isto é, tais espaços públicos 

robusteceriam a credibilidade do direito e da saúde pública, estes vistos como sistemas 

de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje. 

Ademais, tais eventos seriam capazes de fortalecer a racionalidade comunicativa 

preconizada por Habermas, promovendo uma forma de integração social cada vez mais 

escassa na sociedade moderna, marcada por um modelo sociológico desencantado de 

sociedade complexa, no qual as relações sociais são reguladas pela economia e pela 

política em uma lógica individualista de racionalidade estratégica130. 

  

                                                 
129 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 

1991, p. 35-39. 
130 DURÃO, A. B. A Tensão entre Faticidade e Validade no Direito Segundo Habermas. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/viewFile/17309/15876. Acesso em: 20 fev. 2016. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/viewFile/17309/15876
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6 CONCLUSÃO 

No presente trabalho, buscou-se, inicialmente, analisar um movimento 

constitucional que, provocativamente, denominamos de “quarta onda” de acesso à justiça, 

consubstanciado em sucessivas Emendas Constitucionais inclinadas à total emancipação 

da Defensoria Pública em relação ao Poder Executivo de todas as esferas de governo 

(federal, estadual e distrital). 

Analisou-se as três ondas renovatórias de acesso à justiça, insculpidas na obra 

clássica de Cappelletti e Garth, que emergiram a partir de 1965, podendo ser sintetizadas 

da seguinte forma: a) primeira onda renovatória de acesso à justiça – assistência jurídica 

gratuita; b) segunda onda renovatória de acesso à justiça – problemas relacionados à 

efetivação dos direitos coletivos lato sensu; c) terceira onda renovatória de acesso à 

justiça – o novo enfoque de acesso à justiça, com sua simplificação. 

Após, foi realizada breve digressão histórica, a respeito da assistência jurídica em 

território nacional, demonstrando sua evolução, desde um serviço caritativo até um direito 

fundamental constitucionalmente garantido, com definição, inclusive, de uma instituição 

garantidora, qual seja, a Defensoria Pública.  

Aprofundando a discussão, demonstrou-se a noção de que a processo gradativo de 

constitucionalização da assistência jurídica e, consequentemente, da Defensoria Pública, 

decorreu, no plano teórico, da evolução moral do conceito de igualdade, desde a 

desigualdade inspiradora da obra de Aristóteles, passando pela igualdade formal kantiana, 

chegando, finalmente, à igualdade material infundida por Rawls. 

Porém, através de dados retirados de Diagnósticos publicados pelo Ministério da 

Justiça, revelou-se que este desenvolvimento conceitual não reverberou na prática local 

do Estado brasileiro, sendo a Defensoria Pública, por quase 15 anos, relegada ao segundo 

plano dentre as instituições essenciais à justiça. 

Diante de tal contexto fático, justificou-se a busca por maior autonomia 

institucional, movimento iniciado pela EC 45/04, que desatou as Defensorias estaduais 

dos respectivos Poderes Executivos. Ato contínuo, as Emendas 69/2012 e 74/2013 

conferiram autonomia administrativa, funcional e financeira, respectivamente, às 

Defensorias do Distrito Federal e da União. Por fim, fechando o ciclo de alterações 

constitucionais, aqui denominado de “quarta onda” de acesso à justiça, a EC 80/2014 

conferiu a densidade normativa necessária para que a instituição logre, no prazo de 8 anos 

(art. 98, §1º, ADCT), plena interiorização, passando a dispor, inclusive, de iniciativa 



88 

 

legislativa (arts. 134, § 4º, c/c 96, II, CRFB/88). Ocorre que, apesar de tamanha evolução 

normativa, a “quarta onda” de acesso à justiça, no direito pátrio, ainda enfrenta fortes 

intimidações à sua plena efetivação, fenômeno analisado à luz da teoria de Pierre 

Bourdieu. 

Prosseguindo, detalhou-se toda a legislação vigorante, desde o plano 

constitucional até a legislação ordinária, com atenção para os tratados internacionais 

sobre o tema do direito à saúde, demonstrando que, apesar de exaustiva regulação, na 

prática, há forte desjuridicização fática, com configuração dos pressupostos do 

denominado “Estado de Coisas Inconstitucional”. Ademais, se discutiu a atual postura 

judicial sobre o tema, inclusive com estudo dos princípios teoricamente aplicáveis. 

Analisando dados retirados dos atendimentos realizados pela Defensoria Pública 

da União, núcleo localizado em Niterói, foi observada a prática de judicialização de 

demandas, havendo significativo índice de extinção por “perda de objeto”, isto é, questões 

que, após judicializadas, eram atendidas pelos entes participantes do SUS, mesmo sem 

uma ordem judicial cogente nesse sentido. Assim, restou configurada a desnecessidade 

de uma ordem judicial típica, cogente, para a solução de grande parte dos conflitos 

relativos à saúde pública. 

Na intenção de não apenas apontar os problemas, mas também sugerir soluções, 

foram apresentadas alternativas à judicialização do direito à saúde, através da atuação da 

Defensoria Pública. Observou-se que a melhor forma de desafogar o Poder Judiciário é 

prevenir o conflito, o que passa, necessariamente, pela rediscussão do contencioso 

administrativo prévio, e, em segundo lugar, pelo fortalecimento do diálogo institucional, 

em Câmaras de conciliação e/ou audiências públicas. 

Nessa toada, foram apresentadas questões como a necessidade de um 

procedimento administrativo básico, a ser seguido por todos os entes federativos, através 

das diretrizes estipuladas pelo Código Modelo de Processos Administrativos, garantindo-

se ao administrado direitos básicos perante a Administração Pública, como, por exemplo, 

prazos fatais, cuja inobservância resultaria na responsabilização da autoridade 

competente (art. 8º, II). Como o “Código Modelo” não traz explicitamente os prazos a 

serem observados, sugerimos a transposição nacional dos prazos já definidos para o 

processo administrativo federal. Cabe anotar o papel fundamental a ser desempenhado 

pela Defensoria Pública, dentro dessa nova visão de processo administrativo, tendo em 

vista que o correto desenvolvimento desta depende diretamente do fato de que todo 

cidadão, em questões ligadas a direitos fundamentais, deve litigar perante a 
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Administração Pública obrigatoriamente representado por um advogado habilitado ou, no 

caso da população hipossuficiente, por um Defensor Público. 

Em acréscimo, destaca-se a relevância da garantia de autoridades julgadoras 

imparciais. Características como independência administrativa, ausência de subordinação 

hierárquica, autonomia financeira, mandato fixo e estabilidade dotariam as autoridades 

administrativas julgadoras das garantias necessárias para exercer seu múnus público de 

maneira imparcial, estando protegidas de pressões e retaliações externas ou internas. Esta 

segurança dos julgadores se refletiria na ampliação de sua credibilidade, até mesmo 

perante o próprio Poder Judiciário. Nesse ponto, haveria contribuição indireta da 

Defensoria Pública, adotando-se tese institucional, no sentido da nulidade absoluta dos 

processos administrativos dirigidos por autoridades desprovidas de efetiva 

imparcialidade. 

Em sequência, advogou-se a expansão das Câmaras de Resolução de Litígios de 

Saúde, inclusive com a instalação de uma Câmara Nacional para questões coletivas. Tais 

órgãos ensejariam importante interlocução extrajudicial entre instituições essenciais dos 

sistemas de justiça, como a Defensoria Pública, e de saúde, capaz de dirimir conflitos 

relacionados à tutela do direito à saúde, sem intervenção judicial, mas de forma célere e 

efetiva. Importante consignar que a iniciativa traz implícita, em sua gênese, a relevância 

da teoria dos diálogos institucionais. 

Dentro, ainda, da ideia dialógica, aborda-se a importância da discussão da política 

pública de maneira democrática, com realização de audiências públicas relacionadas à 

saúde pública. Neste tema, ascende a atribuição legalmente conferida à Defensoria 

Pública para o manejo de tal instituto, merecendo destaque o necessário diálogo que a 

instituição deve manter com a sociedade civil. 

Por fim, pelo trabalho desenvolvido, é possível concluir que a revisão do papel do 

Poder Judiciário, após a Constituição da República de 1988, no que toca à efetivação de 

políticas públicas, foi acompanhada pelas demais instituições essenciais do Estado 

Democrático de Direito. Especificamente em relação à Defensoria Pública, esta vem 

atravessando verdadeiro processo de afirmação institucional, fato demonstrado pelas 

últimas Emendas Constitucionais, que lhe conferiram autonomia em relação aos Poderes 

Executivos, o que reforça sua liberdade de atuação, principalmente perante o Estado. 

Contudo, em relação à política pública de saúde, a Defensoria Pública, 

responsável por grande parte das demandas judiciais sobre o tema, precisa rever suas 

práticas, priorizando métodos alternativos de resolução de conflitos. Além de desafogar 
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a máquina judiciária, a extrajudicialidade reforça a legitimidade e efetividade das 

decisões, através de uma construção dialogada entre os personagens envolvidos. Assim, 

caberia à Defensoria Pública, dentro da releitura de sua atuação na tutela de saúde, laborar 

como agente provocador dos diálogos institucionais. 

A busca por opções diferentes, não cogentes e verticalizadas, como ocorre nas 

decisões judiciais, é capaz de suprir o déficit democrático destas, oriundo do fato de serem 

elaboradas por agentes políticos não eleitos, ao contrário do que ocorre com os atos do 

Executivo e do Legislativo. Nesse sentido, as instituições essenciais ao Estado 

Democrático de Direito, notadamente a Defensoria Pública, objeto do presente estudo, 

funcionariam como agentes atenuadores de tal dificuldade contramajoritária. 

Pelo acima exposto, assevera-se, em estreita síntese, a tese de que o papel da 

Defensoria Pública, na tutela de saúde, deve caminhar no sentido da extrajudicialidade, 

substituindo o modelo atual de litigância. 
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