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RESUMO 

 

O presente trabalho dedica-se ao estudo do controle judicial das políticas de saúde, 

na perspectiva da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Por expressa disposição 

constitucional, o direito fundamental à saúde deve ser implementado através de política 

pública, a ser editada pelos órgãos competentes e cuja execução produz irritações em 

diversos sistemas sociais, especialmente os sistemas jurídico, político e econômico. A 

sociedade contemporânea contém alto grau de litigiosidade e confere competência ao 

Poder Judiciário para resolver as disputas envolvendo qualquer lesão ou ameaça de lesão a 

direito. Os Tribunais, integrantes do sistema jurídico, ao ocuparem o espaço que lhes foi 

constitucionalmente reservado, transformaram o Judiciário em importante arena de debates 

e efetivação de direitos. O grande desafio consiste em identificar os limites de atuação de 

cada um dos sistemas sociais envolvidos na temática da política pública de saúde. Antes de 

tudo, é preciso compreender como o sistema sanitário está estruturado na ordem jurídica 

brasileira e que objetivos deve por ele serem perseguidos, para então verificar como serão 

tratadas, por cada sistema, as questões de interesse comum, com os instrumentais 

fornecidos pela teoria dos sistemas. O foco do estudo é o sistema jurídico, selecionando-se 

algumas decisões proferidas pelos Tribunais com o intuito de demonstrar como a teoria dos 

sistemas possibilita a produção de argumentos coerentes e aptos a manter a diferenciação 

funcional e a unidade do sistema jurídico. Também se pretende demonstrar que a 

institucionalização do procedimento judicial das políticas públicas pode auxiliar a 

produção de decisões jurídicas mais consistentes, através da ampla participação das partes 

envolvidas no processo, de forma a alcançar a justiça interna (consistência do processo 

decisório) e externa (decisão adequadamente complexa à sociedade).  

 

Palavras-chave: Constituição; Seguridade Social; saúde; políticas públicas; teoria dos 

sistemas; controle judicial; institucionalização; procedimento. 

  



ABSTRACT 

 

This present article deals with judicial control of health policy from the prospective 

of Niklas Luhmann's systems theory. By express constitutional provision, the fundamental 

right to health should be implemented through public policy to be edited by the competent 

agencies, and whose execution will impact various social systems, especially the legal, 

political and economic systems. Contemporary society has a high degree of litigation and 

grants the courts jurisdiction to resolve disputes involving any interference or threat of 

interference with the law. By occupying the space which was established for them in the 

constitution, the courts that make up the legal system turned the judiciary into an important 

arena for debate and enforcing rights. The major challenge is to identify the limits of each 

of the social systems involved in public health policy. First, it is necessary to understand 

how the health system is structured in Brazilian law and which goals should be pursued to 

see how each system will address issues of common interest, using the instruments 

provided by systems theory. The focus of the study is the legal system; some court 

judgments will be selected in order to demonstrate how systems theory allows for the 

production of arguments that are both coherent and able to maintain the functional 

differentiation and unity of the legal system. The study also intends to show that the 

institutionalization of judicial procedure in public policies can assist in producing more 

consistent legal decisions through full participation of the parties involved in the process, 

in order to achieve internal justice (consistency of decision making) and external justice (a 

decision that is adequately complex for the society).  

 

Key words: Constitution; Social Security; health; public policies; systems theory; 

judicial control; institutionalization; procedure. 

  



RESUMÉ 

 

Ce travail aborde le contrôle judiciaire de la politique de santé, sous la perspective 

de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann. D´après une disposition constitutionnelle 

exprimée, le droit fondamental à la santé doit être appliqué par une politique publique, qui 

devra être préparée par les organismes compétents, dont l´exécution produit des animosités 

dans des divers systèmes sociaux, spécialement ceux juridique, politique et économique. 

La société contemporaine a une forte tendance au litige et donne de la compétence au 

Pouvoir Judiciaire pour résoudre les disputes touchant toute lésion ou ménace de lésion à 

un droit. Les Tribunaux, partie du système juridique, en occupant l´espace qui leur a été 

réservé constitutionnellement, ont transformé le Judiciaire en une importante arène de 

débats et application de droits. Le grand défi consiste à identifier les limites du travail de 

chacun des systèmes sociaux impliqués dans la thématique politique publique de santé. 

Avant tout, il faut comprendre comment le système sanitaire est structuré dans l´ordre 

juridique brésilien et quels objectifs il doit chercher à atteindre, pour que l´on puisse enfin 

vérifier comment seront traitées, dans chaque système, les questions d´intérêt commun, 

avec les outils fournis par la théorie des systèmes. Le centre de l´étude c´est le système 

juridique, étant sélectionnées quelques décisions rendues par les Tribunaux avec le but de 

démontrer comment la théorie des systèmes rend possible la production d´arguments 

cohérents et capables de maintenir la différenciation fonctionnelle et l´unité du système 

juridique. On a aussi l´intention de démontrer que l´institutionnalisation de la procédure 

judiciaire des politiques publiques peut aider à la production de décisions juridiques plus 

consistantes, par une large participation des parties impliquées dans la procédure, de 

manière à atteindre la justice interne (consistance du processus décisoire) et externe 

(décision adéquatement complexe à la société). 

 

Mots-clés: Constitution; Sécurité Sociale; santé; politiques publiques; théorie des 

systèmes; contrôle judiciaire; institutionnalisation; procédure. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa 

 

De forma cada vez mais crescente, o Poder Judiciário tem sido instado a se 

manifestar sobre as mais diversas questões, nos âmbitos social, econômico e político. São 

raras as discussões tidas como relevantes para a sociedade contemporânea que não sejam 

submetidas ao crivo do Judiciário. 

No caso do sistema jurídico brasileiro, determinadas razões concede-lhe notas 

peculiares. De um lado, o Brasil possui uma Constituição que contempla um extenso rol de 

direitos e garantias, assegurando o acesso ao Judiciário sempre que se vislumbrar qualquer 

ameaça ou lesão a direito (CF, artigo 5º, XXXV). De outro lado, o Poder Judiciário tem 

recepcionado as pretensões que lhe são formuladas, firmando-se como uma importante 

arena de debate no jogo democrático. 

Embora a Constituição de 1988 tenha criado um espaço propício à expansão da 

atividade judicial, sua efetivação poderia não ter ocorrido pois não se trata de um efeito 

automático da nova ordem constitucional, mas de uma opção deliberada do Judiciário, com 

a legitimidade assegurada pelo texto constitucional. 

Entre outros motivos, a natureza das novas demandas submetidas ao Judiciário foi 

uma das causas desse fenômeno. Se antes eram submetidos ao juiz conflitos 

eminentemente individuais, facilmente resolvidos mediante aplicação da regra vigente ao 

caso concreto, num jogo de soma zero, a partir da Constituição de 1988 novas disputas 

emergiram, envolvendo interesses não apenas individuais, com a busca de respostas e 

soluções não expressamente estabelecidas na legislação em vigor. 

O reconhecimento expresso da fundamentabilidade dos direitos sociais pela 

Constituição de 1988 trouxe à tona a discussão sobre as políticas públicas necessárias à sua 

implementação e, consequentemente, sobre os limites do controle judicial destas políticas. 

Um exemplo bastante ilustrativo deste quadro é o direito fundamental à saúde. 

Por expressa disposição constitucional, “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” (CF, artigo 196). 
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As ações e serviços de saúde a cargo do poder público constituem um sistema único 

e devem ser prestados de forma regionalizada e hierarquizada, sem prejuízo das atividades 

realizadas pela iniciativa privada. 

Questões envolvendo a execução das políticas públicas de saúde são correntemente 

submetidas ao Judiciário, ora para contestar o seu conteúdo (postulando-se, por exemplo, o 

acréscimo de medicamento ou tratamento na lista), ora simplesmente para reclamar o 

cumprimento das obrigações estatais já previstas. 

Não raro, os órgãos judiciais são provocados a decidir sobre a constitucionalidade 

de uma omissão, por parte do Legislativo ou do Executivo, que inviabiliza o exercício do 

direito fundamental expressamente assegurado. E não obstante a competência privativa 

para deliberar sobre a matéria não pertença ao Judiciário, eles têm o dever de decidir, 

levando em conta a manifesta violação ao direito fundamental e a proibição do non liquet.  

Não raro, também, o Judiciário é instado a decidir sobre a destinação dos recursos 

financeiros em uma política pública ou outra, função precípua do sistema econômico. E 

também aqui ele não pode se furtar a decidir. 

Conciliar os limites da decisão judicial com as esferas de atribuições dos demais 

sistemas sociais não é tarefa fácil e pressupõe conhecer quais são as funções específicas de 

cada um deles, os programas que visa alcançar e os meios de que se vale. 

As respostas apresentadas pelo órgão judicial, como será exposto no Capítulo 4, 

nem sempre guardam coerência e uniformidade com os referenciais do sistema jurídico 

(código binário e programa), causando perplexidades e dificuldades aos operadores do 

direito. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo o estudo do processo 

decisório judicial envolvendo as políticas públicas de saúde à luz da teoria sistêmica de 

Niklas Luhmann, pelo prisma da Constituição Federal de 1988 e do código comunicativo 

do direito, levando em consideração o dinâmico e permanente contato entre o sistema 

jurídico e os demais sistemas sociais, na esteia do princípio da separação das funções ou 

poderes estatais. 

Luhmann formulou uma teoria adequada a analisar a sociedade contemporânea, sob 

uma perspectiva absolutamente inovadora. Visando a romper com a tradição até então 

existente, que tinha como objeto central o papel do indivíduo, ele descreveu a sociedade 

como uma rede de comunicações, diferenciada funcionalmente por sistemas sociais de 

comunicação, operativamente fechados e cognitivamente abertos, como a política, o direito 

e a economia.  



14 

Sistemas sociais estão em permanente contato e exposição. Cada sistema se 

diferencia dos demais por possuir uma estrutura e elementos próprios e por se 

autorreproduzir com base em tais recursos. Os sistemas são, assim, autorreferenciais e 

autopoiéticos.  

Tudo o que não pertence ao sistema constitui seu ambiente. A complexidade do 

ambiente é sempre maior do que a ocorrida no interior do sistema. Cada sistema seleciona 

as irritações existentes no ambiente que lhe interessam e as internaliza, segundo o seu 

código e seu programa, submetendo-as, a partir daí, aos seus próprios mecanismos. 

Uma mesma questão pode interessar concomitantemente ao sistema jurídico, ao 

sistema político e ao sistema econômico, como as políticas públicas de saúde.  

Como a saúde é direito fundamental, amplo é o espaço de discussão jurídica, já que 

o sistema jurídico confere os parâmetros necessários à validade formal e material dos atos 

normativos. 

Expressivo também é o papel do sistema político, responsável pela tomada da 

decisão que impulsiona a elaboração e implementação das políticas públicas, tal como 

determinada pela norma constitucional. Das diretrizes constitucionais decorrem inúmeras 

possibilidades de formatação de políticas públicas de saúde, cabendo ao órgão político 

competente escolher as mais adequadas e os meios necessários à sua execução. 

O sistema econômico, responsável pelo tratamento da escassez e destinação dos 

recursos financeiros, tem a tarefa de decidir como e onde serão gastos os recursos 

orçamentários. As políticas públicas de saúde demandam investimentos para ser 

concretizadas. 

Na teoria sistêmica este entrelaçamento entre os sistemas político, jurídico e 

econômico é denominado acoplamento estrutural e decorre da Constituição Federal. 

A complexidade da sociedade contemporânea apresenta situações que põem à prova 

os limites operacionais dos sistemas envolvidos numa mesma questão. 

Por exemplo, muitas vezes o sistema político, por razões de conveniência e 

oportunidade, deixa de realizar os atos que lhe são privativos, frustrando as expectativas 

dos destinatários. Estes, valendo-se dos mecanismos disponibilizados pelo sistema jurídico, 

podem buscar tais respostas do Poder Judiciário, que está obrigado a decidir sobre a 

questão posta em juízo, não obstante ela tenha origem e desenvolvimento iniciais em outro 

sistema. 

O simples fato de o sistema jurídico ser demandado e ter o dever de se manifestar 

não significa, em todos os casos, que ele - sistema jurídico - é o foro adequado para 
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proferir a decisão de mérito. Muitas vezes, a única resposta possível a ser emitida pelo 

sistema jurídico é de que ele não tem competência para apreciar a questão. Dá-se um fim 

ao processo, é certo – e quanto a isso é incontroversa a capacidade do sistema jurídico, mas 

sem qualquer pronunciamento sobre o mérito da demanda. A bem da verdade, o que se 

procura em muitas situações é apenas tornar público o debate. 

A teoria dos sistemas de Luhmann, ao estabelecer quais são as ferramentas 

operacionais de cada um dos sistemas sociais, possibilita identificar quais são as respostas 

possíveis que cada um deles pode oferecer, sem a corrupção do seu respectivo código 

comunicativo. Isto lhe garante o fechamento operacional mas não significa seu completo 

distanciamento do ambiente, já que os sistemas são cognitivamente abertos, ou seja, estão 

em permanente contato com o ambiente que os circunda. 

Permite também responder, entre outras questões, se o processo decisório judicial 

em demandas que envolvam políticas públicas na área de saúde constitui uma nova 

atividade jurisdicional ou continua envolto no código comunicativo do direito.  

Autoriza-nos a discutir, por fim, se a legislação vigente tem possibilitado as 

respostas às demandas sobre as políticas públicas de saúde, de forma a manter a 

diferenciação funcional do sistema jurídico. 

 

2. Delimitação do tema 

 

Para cumprir a empreitada, no Capítulo 1 serão apresentados os principais conceitos 

elaborados por Niklas Luhmann na teoria dos sistemas, adequados à proposta deste 

trabalho.  

Considerando a complexidade e vastidão de sua obra, serão aqui desenvolvidas as 

formulações necessárias à análise do controle judicial de políticas públicas, tomando o 

cuidado de não descontextualizá-las e dar-lhes sentido diverso ao disposto na teoria. 

O Capítulo 2 irá abordar as principais características do Poder Judiciário na 

sociedade contemporânea, na qualidade de observador de segunda ordem do sistema 

jurídico, demonstrando as transformações por que passou até que a diferenciação funcional 

se impusesse como traço principal da sociedade.  

Também serão estudados o significado do acesso à justiça e os principais 

instrumentos processuais disponibilizados para as discussões envolvendo as políticas 

públicas.  
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Na parte final serão desenvolvidas algumas notas sobre o ativismo e a 

autocontenção judicial, com enfoque na participação do órgão judicial nos processos 

envolvendo políticas públicas. 

No Capítulo 3, analisar-se-á o conteúdo do direito fundamental à saúde e a estrutura 

do sistema sanitário brasileiro, com base nas diretrizes estabelecidas pela Constituição 

Federal. O propósito é compreender como deve funcionar o sistema sanitário para que no 

Capítulo 4 se verifique como os sistemas sanitário, jurídico, político e econômico, 

acoplados estruturalmente, se inter-relacionam na prática. 

O último capítulo cuidará da interpretação judicial da política pública de saúde, 

demonstrando, num primeiro momento, como princípios e regras são utilizados na tarefa 

de argumentação, à luz da teoria dos sistemas, e buscando demonstrar num segundo 

momento, através da análise de casos práticos envolvendo os sistemas sanitário, político, 

jurídico e econômico, a necessidade de institucionalizar o procedimento judicial de 

políticas públicas, como uma resposta racionalizadora do sistema jurídico nas demandas 

que versam sobre políticas públicas de saúde. 

 

3. Métodos e técnicas de pesquisa 

 

A complexidade da temática analisada requer, para que as metas apresentadas 

sejam devidamente atingidas, o recurso a diversos métodos, dentre os quais são relevantes 

o indutivo, o dedutivo, o descritivo e o sistemático. 

Como métodos de procedimento, serão utilizados a dogmática jurídica, o direito 

comparado e o método histórico, necessário para a compreensão do iter percorrido para a 

implementação dos direitos sociais, por meio de políticas públicas, e seu controle pelo 

Poder Judiciário. 

Em razão do caráter multidisciplinar do tema, sempre que necessário serão feitas 

incursões em outras ciências inseridas na discussão, como a Sociologia, a Política e a 

Economia. 

No referente às técnicas de pesquisa, serão utilizadas fontes primárias (normas 

internacionais, legislação nacional e estrangeira) e fontes secundárias (pesquisa 

bibliográfica envolvendo tratados, manuais, artigos de periódicos, pesquisa histórica, 

consulta a bancos de dados e acervos de organizações governamentais e privadas, etc.). 

 



17 

CAPÍTULO 1 – A TEORIA DOS SISTEMAS DE NIKLAS LUHMAN N 

 

1.1 Conceitos fundamentais 

 

Niklas Luhmann (1927-1998) desenvolveu uma teoria sociológica com pretensão 

de universalidade e de suprimento de deficiências das teorias até então existentes.1 Embora 

ele não tenha circunscrito sua obra ao sistema jurídico, realizou um valioso estudo sobre o 

tema.2 Em razão do déficit teórico das teorias clássicas (desenvolvidas por Marx, Weber, 

Simmel, Durkheim, etc), por Luhmann denominadas como a “velha tradição europeia”3, 

considerava necessária uma mudança de paradigma por parte da sociologia.  

Nestes termos, elaborou um arcabouço teórico levando em conta a complexidade da 

sociedade contemporânea, com seus vários centros de funcionamento, cada qual atuando 

de acordo com suas próprias regras e elementos, ou seja, autopoiéticos e autorreferentes.  

Intentando romper com os paradigmas prevalecentes, Luhmann retirou o indivíduo 

do posto central de análise, colocando em seu lugar os sistemas sociais, passando de uma 

racionalidade do sujeito para uma racionalidade do sistema (CAMPILONGO, 2011a, p. 

20), como destaca Celso Fernandes Campilongo: 

 
                                                           
1 Segundo Luhmann, “Para la teoría de sistemas sociales se reivindican a su exigências de universalidade, 
razón por la que se califica de <general>. Esto significa: cada contacto social tiene que comprenderse como 
sistema hasta llegar a la sociedad misma como conjunto que toma en cuenta todos los contatos posibles. Em 
otras palavras, la teoría general de sistemas sociales pretende abarcar todo el campo de la sociologia y, por 
ello quiere ser uma teoría sociológica universal. Uma exigencia tal de universalidad constituye um principio 
de selección, y significa que unicamente se aceptan pensamentos, sugerencias y críticas cuando y  en la 
medida que éstos, a su vez, hacen suyo este principio. De eso resulta uma extraña posición opuesta a las 
clásicas controversias sociológicas: estática versus dinámica, estructura versus proceso, sistema versus 
conflicto, monólogo versus diálogo, o, teniendo em cuenta el objetivo mismo, sociedad versus comunidad, 
trabajo versus interacción. Tales oposiciones obligan a cada parte a renunciar a exigencias de universalidad, y 
a uma autovaloración de su propia opción, em el mejor de los casos, a una construcción auxiliar en la que se 
puede introducir em el contrario em la propia oposición. Estos planteamientos teóricos no solamente se 
piensan de modo no dialéctico, sino que además renuncian precipitadamente a aprovechar el alcance del 
análisis sistémico-teórico, cosa ya sabida desde Hegel y Parsons” (LUHMANN, 1990b, p. 48).  
2 Ressalte-se que Luhmann formou-se em Direito no ano de 1949 e trabalhou no setor público, em atividades 
administrativas, até 1962. A partir daí aprofundou seus estudos na área da sociologia, indo estudar em 
Harvard, onde teve contato com Talcott Parsons, aprofundado na década de 70, com a mudança de Luhmann 
para os Estados Unidos.  
3 De acordo com Orlando Villas Bôas Filho, “de modo bastante sintético, pode-se afirmar que Luhmann 
identifica as várias propostas teóricas por ele criticadas como simples matizes do que ele denomina “teoria da 
ação”, que se caracteriza, sobretudo, por estar presa a um pressuposto humanista consistente na crença de que 
haveria um continuum entre os seres humanos e a sociedade. Esse continuum estaria baseado num elemento 
específico, as ações, que serviriam como pedras angulares dos sistemas sociais, ao mesmo tempo em que 
seriam essencialmente humanas. Como decorrência, a partir dessa perspectiva, concebe-se que os sistemas 
sociais não seriam possíveis sem o concurso das ações humanas, do mesmo modo que estas, por sua vez, 
somente poderiam ser realizadas pelos seres humanos no interior de sistemas sociais” (VILLAS BÔAS 
FILHO, 2009, p. 2). 
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O modelo de Luhmann pressupõe uma grande ruptura com a tradição humanista 
e com boa parte da sociologia que considera o homem, enquanto unidade do 
sistema psíquico e orgânico, o elemento essencial da sociedade. Luhmann coloca 
o homem como ambiente da sociedade. Ao contrário do que imaginam os 
críticos mais apressados dessa tese, isso não comporta, de modo algum, 
desvalorização do homem perante a sociedade. Esse é um ponto fundamental 
para a compreensão do modelo de Luhmann. Sem a sua correta apresentação, o 
modelo fica exposto a censuras que tendem a adjetivá-lo de tecnocrático, 
antidemocrático ou "escandaloso", por menosprezar o indivíduo. Primeiro, diga-
se que a diferença sistema/ambiente atribui ao ambiente uma importância tão 
grande quanto aquela do sistema. Além disso, dizer que os homens são o 
ambiente do sistema social não significa afirmar que o sistema possa manobrar 
ou conduzir os homens ao seu bel-prazer. Por fim, Luhmann considera o 
ambiente sempre mais complexo e rico de possibilidades do que o sistema, isto é, 
o sistema não pode determinar o ambiente (do mesmo modo que a sociedade 
também é mais complexa do que os sistemas psíquicos e nunca é inteiramente 
determinada ou compreendida pelos indivíduos). Ora, desse modo, a margem de 
liberdade, imprevisibilidade e autonomia conferida aos homens (ao ambiente da 
sociedade) é ainda maior do que aquela conferida ao sistema ou à eventual 
inclusão dos homens no sistema social (CAMPILONGO, 2011a, p. 68-69). 

 

De acordo com Luhmann, a sociedade não é um objeto de análise apartado do 

sujeito que a observa, afastando-se, assim, da dicotomia sujeito-objeto, característica da 

metodologia científica clássica. Em suas palavras: 

 

Aqui temos, também, uma superação da antiga diferença por uma teoria mais 
completa que permite falar em sistemas de introdução de autodescrições, auto-
observações, autossimplificações. Agora é possível distinguir a diferença entre 
sistema/entorno que se realiza no próprio sistema: o observador, por sua vez, 
pode ser pensado como um sistema autorreferencial. Relações de reflexão deste 
tipo não somente revolucionam a epistemologia clássica sujeito-objeto; não 
apenas desdogmatizam e naturalizam a teoria científica, mas também produzem 
uma compreensão mais completa do objeto por meio de um desenho da teoria, 
por sua vez, mais completo (LUHMANN, 1998a, p. 34)4. 

 

A teoria luhmanniana se contrapõe ao positivismo, ao jusnaturalismo, à lógica, à 

teoria crítica e ao sociologismo, já que "essas correntes não teriam adquirido um grau de 

complexidade e abstração que lhes permitisse compreender pelo menos quatro questões 

cruciais: a unidade do sistema jurídico; a variabilidade das normas; a normatividade 

especificamente jurídica; a relação entre direito e sociedade" (CAMPILONGO, 2011a, p. 

18). 

                                                           
4 Tradução livre. No original: "Aquí tenemos, también, una superación de la diferencia antigua por una teoría 
más completa que permite hablar en los sistemas de introducción de autodescripciones, autobservaciones, 
autosimplificaciones. Ahora se puede distinguir la diferencia sistema/entorno que se realiza en el sistema 
mismo: el observador, a su vez, puede ser pensado como un sistema autorreferencial. Relaciones de refleción 
de este tipo no sólo revolucionan la epistemologia clássica de sujeto-objeto; no sólo desdogmatizan y 
'naturalizan' la teoria científica, sino que producen también una comprensión más completa del objeto por 
medio de un diseño de teoria, a su vez, más complejo". 
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Por fugir ao objeto deste trabalho, não cabe aqui explorar as influências que 

Luhmann sofreu na formulação de seu pensamento, importando apenas mencionar que sua 

teoria insere-se no pensamento sistêmico e que ele se valeu de conceitos formulados em 

outras áreas do conhecimento, “como a cibernética, principalmente os conceitos de sistema 

auto-organizativo e ambiente presentes na obra de Heinz von Foerster, a neurobiologia, 

com o conceito de autopoiése presente na obra de Humberto Maturana e Francisco Varela 

e a lógica, com o conceito de forma, presente na obra de George Spencer Brown” 

(NEVES, 2005, p. 10).5 

O pensamento sistêmico teve origem nas ciências naturais, especialmente na área 

da biologia, através dos estudos de Humberto Maturana e Francisco Varela. No século XX, 

expandiu-se para outros campos, como a cibernética, matemática, psicologia, ciência 

política, ciência jurídica e sociologia, entre outros. 

Em contraposição ao pensamento analítico, voltado ao estudo das partes, o 

pensamento sistêmico concentra-se na análise do todo.6  

A compreensão do mundo mediante a propriedade das partes, base do pensamento 

analítico, se nos séculos XVI e XVII apresentou respostas convincentes aos problemas da 

biologia, da química e da física, entre outros ramos do conhecimento, mostrou-se 

insuficiente para explicar os fenômenos da modernidade, sobretudo no século XX.  

O pensamento sistêmico rompeu com tal paradigma, na medida em que "(...) 

representou uma profunda revolução na história do pensamento científico ocidental. A 

crença segundo a qual em todo sistema complexo o comportamento do todo pode ser 

entendido como inteiramente a partir das propriedades de suas partes é fundamental no 

paradigma cartesiano. Foi este o célere método de Descartes do pensamento analítico, que 

                                                           
5 A teoria dos sistemas de Luhmann frequentemente é associada àquela desenvolvida por Talcott Parsons. A 
afirmação é parcialmente correta, como esclarece Rômulo Figueira Neves: “(...) De fato, os dois trabalharam 
juntos em Harvard no início dos anos 1960 e pode-se atribuir a este diálogo uma parte do desenvolvimento da 
teoria luhmanniana, assim como se pode verificar a utilização de algumas elaborações teóricas advindas do 
aparato parsoniano, como o conceito de interpenetrações. Luhmann, no entanto, faz questão de apontar a 
diferença fundamental entre sua teoria e o modelo de Parsons: a autonomia dos sistemas e a autopoiése, sem 
a qual todo o arcabouço teórico da teoria dos sistemas sociais não poderia ser elaborado. Com os conceitos 
desenvolvidos na área da cibernética, Luhmann pode elaborar a ideia de fechamento operacional. Para 
Parsons, o sistema era aberto, como na teoria geral dos sistemas, o que, para Luhmann, excluía toda 
possibilidade de serem estabelecidos os limites entre os sistemas, inviabilizando assim a formação de 
identidades, de desenvolvimento autônomo, de aprendizado e de evolução. Além disso, e em consequência 
desse primeiro aspecto, existia, no modelo parsoniano, a ideia de integração e de consenso normativo, que 
neutralizava a dupla contingência dos agentes, e existia também, em última análise, uma hierarquia entre os 
sistemas.” (NEVES, 2005, p. 14-15). 
6 Destaca Fritjof Capra que: “A tensão básica é a tensão entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido 
chamada de mecanicista, reducionista ou atomística; a ênfase no todo, de holítisca, organísmica ou ecológica. 
Na ciência do século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como “sistêmica”, e a maneira de 
pensar que ela implica passou a ser conhecida como “pensamento sistêmico” (CAPRA, 2006, p. 33). 
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tem sido uma característica essencial do moderno pensamento científico. Na abordagem 

analítica, ou reducionista, as próprias partes não podem ser analisadas ulteriormente, a não 

ser reduzindo-as a partes menores. De fato, a ciência ocidental tem progredido dessa 

maneira, e em cada passo tem surgido um nível de constituintes fundamentais que não 

podia ser analisado posteriormente. O grande impacto que adveio com a ciência do século 

XX foi a percepção de que os sistemas não podem ser entendidos pela análise. As 

propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas 

dentro do contexto do todo mais amplo. Desse modo, a relação entre as partes e o todo foi 

revertida. Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas 

apenas a partir da organização do todo. Em consequência disso, o pensamento sistêmico 

concentra-se não em blocos de construção básicos, mas em princípios de organização 

básicos. O pensamento sistêmico é 'contextual', o que é o oposto do pensamento analítico. 

A análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la; o pensamento sistêmico 

significa colocá-la no contexto de um todo mais amplo" (CAPRA, 2006, p. 41).7 

O mérito de Luhmann foi transpor a teoria sistêmica para o estudo da sociedade, 

suprindo algumas inconsistências apontadas nas ideias de Maturana e Varela e realizando 

as adaptações necessárias para a compreensão dos sistemas sociais.8 

Considerando a complexidade das ideias defendidas pelos diversos expoentes do 

pensamento sistêmico e a deliberada opção, neste trabalho, pela específica teoria 

desenvolvida por Niklas Luhmann, entendemos por bem apenas contextualizá-la, sem 

adentrar em maiores detalhes em relação às demais.  

É importante ressaltar, ainda, que é extremamente vasta a produção literária de 

Luhmann, considerado como um dos mais fecundos escritores de sua geração. 

Embora seja difícil traçar, com precisão, o caminho percorrido pelo autor, mesmo 

porque ele reformulava seus conceitos sempre que considerava necessário9, é possível 

identificar três principais fases de seu pensamento (LOSANO, 2011, p. 310). 

                                                           
7 Na obra “A teia da vida”, após apresentar uma análise histórica das diversas correntes de pensamento, o 
Autor propõe uma “teoria emergente sobre os sistemas vivos, que oferece uma visão unificada de mente, 
matéria e vida” (CAPRA, 2006, p. 20). 
8 Como destaca Dalmir Lopes Júnior, “a crítica que se aponta à argumentação de Maturana é que ele 
pressupõe a organização social como autopoiética pelo simples fato da sociedade ser composta por seres, 
cujos sistemas perceptivos são autopoiéticos. Essa transposição é o erro de Maturana. Não obstante as críticas 
dessa transposição do conceito de autopoiesis à esfera do social, as idéias desses chilenos foram 
fundamentais para a implementação de novos paradigmas na teoria que Luhmann vinha desenvolvendo, e 
que ainda se adstringia à teoria clássica dos sistemas. A maestria de Luhmann foi ter enxergado que os 
sistemas sociais possuíam a mesma funcionalidade que os sistemas físicos e psíquicos, mas naqueles, ao 
contrário destes, a relação entre os elementos é que fornece a qualidade autopoiética, e não pelo simples fato 
de os elementos serem autopoiéticos” (LOPES JR., 2004, p. 7). 
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Na primeira, compreendida entre o final dos seus estudos universitários, primeiros 

anos de atividade na administração pública até o ano de 1960, “Luhmann seguiu a 

concepção tradicional que vê o sistema como um conjunto composto de partes que se 

interconectam, de modo a constituir um todo” (LOSANO, 2011, p. 310). 

Na segunda fase, iniciada com sua passagem por Harvard (1960-1961) e seu 

contato pessoal com Talcott Parsons, “sua atenção deslocou-se da dicotomia entre as partes 

e o todo para aquela entre sistema e ambiente. A noção de sistema, que lhe pareceu então 

mais fecunda para as ciências sociais, foi aquela usada pela primeira cibernética” 

(LOSANO, 2011, p. 310). 

Na última fase (final dos anos 70), “Luhmann procurou elementos para construir 

uma teoria abrangente da sociedade não na tradição sociológica, mas em outras disciplinas: 

são os anos da guinada autopoiética, em que sua atenção se dirige à segunda cibernética, à 

teoria da informação e à neurofisiologia. Essa mudança de paradigma foi enunciada em um 

artigo programático de 1984” (LOSANO, 2011, p. 310). 

 

1.1.1 Sistemas sociais e ambiente 

 

Luhmann concebe a sociedade como um amplo sistema social, composto por vários 

sistemas, que operam simultaneamente, sem relação de subordinação e coordenação, cada 

qual segundo sua própria lógica e suas regras internas. Trata-se de uma sociedade sem 

centro nem vértice, diferenciada funcionalmente. Os sistemas se auto-organizam valendo-

se dos seus elementos, operações e funções internas, construindo, internamente, as 

fronteiras que permitem delimitá-lo, identificá-lo e diferenciá-lo do ambiente.10  

Sua teoria é ilustrada através do seguinte esquema11: 

 

                                                                                                                                                                                
9 A dificuldade de compreender, em toda sua extensão, a obra de Luhmann, é ressaltada por André-Jean 
Arnaud nos seguintes termos: “(...) a obra luhmanniana está em perpétuo movimento. Não somente o sentido 
dos conceitos evolui com o desenvolvimento intelectual do autor, mas ele próprio não cessa de os afinar para 
minimizar as dificuldades que sempre percebeu, apresentadas pela operacionalização de seus conceitos. 
Assim, após anos de reflexão sobre o conteúdo dado a um conceito, Luhmann os reformulava sem hesitação” 
(ARNAUD; LOPES JR., 2004, p. vii). 
10 Destaca Celso Campilongo que: “Entre os diversos subsistemas parciais da sociedade não há pólo 
gerenciador da articulação, dos vínculos, da cooperação ou da solução dos conflitos instaurados. Não há, 
entre esses subsistemas, relações do tipo anterior/posterior; superior/inferior; geral/especial. Eles são 
diferenciados. Cumprem funções diversas. Um não é capaz de ordenar, submeter ou excluir o outro. São 
sistemas infungíveis. Formas de comunicação incomensuráveis. Produzem e resultam da elevada 
fragmentação e multiplicação das formas de comunicação.” (CAMPILONGO, 2012, p. 6-7). 
11 In LUHMANN, 1995, p. 2. 
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Em suas palavras: 

 

Nós utilizaremos o esquema abstrato de três níveis de formação do sistema como 
um esquema conceitual. Basicamente, ele ajuda a comparar diferentes 
possibilidades de formação de sistema. Mas trabalhando além dessa comparação, 
é possível encontrar abstrações próprias entre os próprios objetos. Sistemas 
podem e aplicam elementos do conceito de sistema – por exemplo, a diferença 
entre interior e exterior – para eles próprios. Quanto mais eles fazem isso, mais 
que um esquema analítico é envolvido. Além disso, a comparação de sistemas 
nos ajuda a verificar em que medida os sistemas se fundados em auto-abstrações 
e são em consequência iguais ou diferentes.12  

 

Os três níveis de análise propostos são detalhadamente explicados por Orlando 

Villas Bôas Filho nos seguintes termos:  

 

Partindo de três níveis de análise, Luhmann distingue diversos tipos de sistemas 
auto-referenciais. No primeiro nível, a análise dos sistemas implica que se 
assuma a conceituação fundamental, deduzida da teoria geral dos sistemas 
consistente basicamente na diferenciação sistema/ambiente. Em seguida, os 
sistemas sociais são distinguidos de outros tipos de sistemas, tais como as 
máquinas, os organismos e os sistemas psíquicos, cada qual caracterizado como 
um tipo específico de sistema auto-referencial e autopoiético. Dessa distinção 
decorre a mútua exclusão de indivíduo e sociedade, pois, sendo cada um deles 
um tipo específico de sistema auto-referencial (sistema psíquico no primeiro 
caso e sistema social, no segundo), suas respectivas redes de operações 
recursivas, por serem fechadas, seriam mutuamente inacessíveis. É certo que 
sistemas psíquicos e sistemas sociais são ambos sistemas constitutivos de 
sentido. Contudo, diferenciam-se pelo fato de os sistemas sociais terem a 
comunicação como forma de operação e elemento último, e os sistemas 
psíquicos estarem baseados na consciência, tomada como elemento último da 
autopoiese de tais sistemas. Desse modo, uma vez que ambos são sistemas auto-

                                                           
12 Livre tradução. No original: “We will use the abstract scheme of the three levels of system formation as a 
conceptual schema. Basically, it helps compare different possibilities of system formation. But in working 
out this comparision one encounters self-abstractions within the objects themselves. Systems can and do 
apply features of the concept of system – for example, the difference between internal and external – to 
themselves. Insofar as they do so, more than an analythical schema is involved. Rather, the comparision of 
systems helps us test the extent to wich systems are founded in self-abstraction and are thereby the same or 
different” (LUHMANN, 1995, p. 3) 

SISTEMAS

MÁQUINAS ORGANISMOS
SISTEMAS 
SOCIAIS

INTERAÇÕESINTERAÇÕES ORGANIZAÇÕES SOCIEDADES

SISTEMAS 
PSIQUICOS
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referenciais, inclusive por razões lógicas, eles serão ambiente um para o outro, 
ou seja, nem a comunicação é capaz de determinar o fluxo dos pensamentos de 
uma consciência, nem esta é capaz de estabelecer a comunicação que circula na 
sociedade, a não ser por meio de irritações/perturbações. Por fim, no terceiro 
nível analítico, Luhmann ressalta que seria possível apontar três diversos tipos de 
sistemas sociais, todos baseados na comunicação, quais sejam: a) interações; b) 
organizações; c) sociedades (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p. 5). 

 

Os sistemas sociais têm como elementos de funcionamento processos 

comunicativos. A comunicação é o meio utilizado para a reprodução autopoiética dos 

sistemas, “é o único fenômeno que cumpre com os requisitos: um sistema social surge 

quando a comunicação desenvolve mais comunicação, a partir da própria comunicação” 

(LUHMANN, 2011, p. 90). Neste sentido, diferenciam-se dos sistemas psíquicos e dos 

sistemas biológicos. 

Por sua vez, o ambiente compreende tudo aquilo que não pertence ao sistema e dele 

se diferencia por meio de uma fronteira.  

O sistema pode ser caracterizado “como uma forma, com a implicação de que a 

mesma está composta por dois lados: sistema/meio” (LUHMANN, 2011, p. 88). 

A noção básica da teoria dos sistemas luhmmaniana é a diferença entre sistema e 

ambiente (ou meio). Tal afirmação se apoia num paradoxo de base: “o sistema é a 

diferença resultante da diferença entre sistema e meio. O conceito de sistema aparece, na 

definição, duplicado no conceito de diferença” (LUHMANN, 2011, p. 81). Se a diferença 

não for adotada como ponto de partida de análise, a teoria dos sistemas não pode servir de 

fundamento para a resposta formulada.13 

                                                           
13 O conceito de sistema sofreu alterações ao longo do tempo, como relata Mario G. Losano: “A noção 
clássica de sistema – a que é dedicado o primeiro volume desta minha pesquisa – é representada pela 
contraposição entre as partes e o todo, nas quais o todo é, porém, algo mais que a mera soma das partes. Essa 
concepção não consegue explicar como o todo seja composto por partes e, ao mesmo tempo, seja uma 
unidade feita de partes e de um surplus. No século XVIII tentou-se explicar essa totalidade recorrendo-se ao 
quanto de geral há no ser humano, à forma, ao a priori. Para avançar era necessário superar o paradigma do 
sistema como sendo composto de parte e todo. A primeira mudança de paradigma deu-se com a substituição 
do conceito de todo e partes pelo de sistema e ambiente: aqui Luhmann indica em Bertalanffy o ‘proeminente 
Autor’ dessa transformação e se refere, portanto, às teorias que o capítulo III tentou descrever com certa 
amplitude. Se na acepção clássica o sistema era fechado, com essa mudança de paradigma associa-se à noção 
de sistema fechado aquela de sistema aberto, ou seja, aberto à influência do ambiente. (...) A segunda 
mudança de paradigma propunha substituir o paradigma do sistema aberto pelo paradigma do sistema 
autorreferencial. Essa proposta ‘de arrebatadora radicalidade’ fora formulada por volta de 1960, e sobre ela o 
debate ainda estava aberto no momento em que Luhmann escrevia os seus Soziale Systeme. Inicialmente foi 
discutido o problema, sobretudo biológico, de um sistema que se modifica com os próprios meios; depois, 
essas reflexões foram estendidas a qualquer forma de sistema. Um sistema pode diferenciar-se apenas com 
referência a si mesmo. (...) Apresentam-se então questões como: o fechamento operacional não é uma forma 
moderna de solipsismo? De que maneira o fechamento autorreferencial pode tornar-se compatível com a 
abertura do sistema? O fechamento autorreferencial, responde-se, é possível apenas em relação a um 
ambiente, e com esse argumento a teoria sistêmica de Luhmann tenta evitar a acusação de solipsismo” 
(LOSANO, 2011, p. 384-386).  
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A complexidade do ambiente é sempre maior do que a complexidade interna do 

sistema. 

A redução da complexidade é realizada de dois modos: "deslocamento dos 

problemas (transformar a complexidade do ambiente e seus problemas em complexidade e 

problemas do sistema) e dupla seletividade (realizar escolhas e conectá-las). Os dois 

modos exigem estruturas que ocultam as alternativas deixadas de lado pelas seleções" 

(CAMPILONGO, 2011a, p. 21). 

Os sistemas são operativamente fechados e cognitivamente abertos. 

De um lado, “geram e reproduzem internamente seus próprios elementos de 

funcionamento sem a interferência ou influência de elementos externos” (NEVES, 2005, 

pag. 20). São portanto autorreferenciais e autopoiéticos, não sendo determinados pelo 

ambiente, mas impulsionados por processos comunicativos próprios e exclusivos.  

De outro lado, são cognitivamente abertos, vale dizer, estão em permanente contato 

com o ambiente e as irritações ali produzidas. Não obstante, a elas respondem com seus 

próprios mecanismos de funcionamento. 

Os sistemas sociais são formados por processos comunicativos, que se constituem 

de três elementos: a informação, a participação e a compreensão: 

 

(...) A comunicação é o processamento da seleção. O que comunica não só é 
selecionado, mas já é seleção e, por isso mesmo, é comunicado. Por isso, a 
comunicação não deve ser entendida como um processo de duas, mas sim de três 
seleções. (...) O primeiro designa a própria seletividade da informação; o 
segundo, a seleção de seu conteúdo; o terceiro, a expectativa de êxito, vale dizer, 
a expectativa de uma seleção de aceitação (LUHMANN, 1998a, p. 142-143).14 

 

Embora a presença dos três elementos seja essencial para a formação do processo 

comunicativo, o resultado a ser produzido é sempre indefinido; em outros termos, não é o 

resultado que caracteriza a comunicação, mas sim a ocorrência subsequente e 

complementar da informação, participação e compreensão: 

 

Portanto, o sistema de comunicação é um sistema absolutamente encerrado em 
sua operação, já que cria os elementos mediante os quais ele mesmo se reproduz. 
Nesse sentido, a comunicação é um sistema autopoiético, que, ao reproduzir tudo 
o que serve de unidade de operação ao sistema, reproduz-se a si mesmo. 
Evidentemente, isso só pode ocorrer em relação a um meio e com as restrições 

                                                           
14 Livre tradução. No original: "(...) La comunicación es el procesamiento de la selección (...) Lo que 
comunica no sólo es seleccionado, sino que ya es selección y, por eso mismo, es comunicado. Por ello, la 
comunicación no se debe entender como proceso seletivo de dos, sino de tres selecciones. (...) El primer 
término designa la propria selectividad de la información; el segundo, la selección de sua contenido; el 
tercero, la expectativa de éxito, es decir, la expectativa de una selección de aceptación". 
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por ele impostas. Ou, em outras palavras, isso significa que o sistema de 
comunicação determina não só seus elementos – que são, em última instância, 
comunicação -, como também suas próprias estruturas. O que não pode ser 
comunicado não pode influir no sistema. Somente a comunicação pode 
influenciar a comunicação; apenas ela pode controlar e tornar a reforçar a 
comunicação (LUHMANN, 2011, p. 301). 

 

A comunicação é a operação específica que identifica os sistemas sociais: não 

existe sistema social que não tenha a comunicação como operação própria e não existe 

comunicação fora dos sistemas sociais (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 47). 

A diferenciação funcional é o traço característico da sociedade contemporânea, em 

contraposição à diferenciação segmentária, típica das sociedades antigas, em que “são 

formados diversos sistemas iguais ou semelhantes: a sociedade compõe-se de diversas 

famílias, tribos, etc.” (LUHMANN, 1983, p. 176). Na diferenciação funcional os sistemas 

parciais “são formados para exercerem funções especiais e específicas, sendo portanto 

distintos entre si: para a política e a administração, para a economia, para a satisfação de 

necessidades religiosas, para a educação, para cuidar dos doentes, para funções familiares 

residuais (assistência, socialização, recreação), etc.” (LUHMANN, 1983, p. 176).  

Embora a rigor ambas as formas coexistam, já que “mesmo nas sociedades mais 

simples os papéis se diferenciam funcionalmente conforme a idade e o sexo, e mesmo nas 

sociedades industriais mais complexas existem vários campos funcionais nos quais a 

diferenciação segmentária se confirma como coerente – continuam existindo várias 

famílias, vários hospitais, vários distritos administrativos, etc.” (LUHMANN, 1983, p. 

176), é certo que a diferenciação principal da sociedade contemporânea desloca-se 

generalizadamente da forma segmentária para a funcional, aumentando “a superprodução 

de possibilidades e com isso as chances e a pressão no sentido da seleção. Ela é a forma na 

qual a alta complexidade social torna-se organizável” (LUHMANN, 1983, p. 176-177).15  

                                                           
15 Celso Campilongo apresenta uma breve comparação entre as sociedades pré-modernas e a sociedade atual: 
“Pode-se sublinhar, contudo, que a condensação, no interior da sociedade, de sistemas parciais e 
especializados de comunicação, substitui, de modo inédito, a velha ordem social de sociedades segmentadas 
por critérios naturais (homem/mulher; jovem/idoso; fraco/forte), diferenciados geograficamente 
(centro/periferia; metrópole/colônia) ou por estratos (nobre/plebeu; senhor/escravo). Ser homem, ateniense 
ou nobre, para o direito ou a política pré-modernas, eram atributos com relevâncias absolutamente diversas 
daquelas atuais. Para o direito moderno, o que conta é o próprio direito. O mesmo vale para a política e para 
os demais sistemas de comunicação especializados. Clivagens de gênero, geografia e hierarquia social ainda 
são perceptíveis. Mas é na especialização funcional que os sistemas parciais encontram seus critérios 
operacionais modernos. Para o sistema econômico moderno, por exemplo, capital, lucro, moeda e preço são 
os critérios que interessam. Sexo, idade, cidade de origem, árvore genealógica ou títulos nobiliárquicos, por 
seu turno, são secundários, para não dizer irrelevantes, para produção de comunicação econômica. Os 
critérios do direito e da política, numa sociedade diferenciada funcionalmente, também se impõem a essas 
dicotomias secundárias e pré-modernas” (CAMPILONGO, 2012, p. 6). 
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A comunicação surge do processamento da distinção meio/forma, sempre interna 

ao sistema, como esclarece Rômulo Neves: 

 

Para atingirem sua autopoiése e completarem seu fechamento operacional, os 
sistemas elaboram uma diferença fundamental em relação ao ambiente, uma 
fronteira, que define o que faz parte do sistema e o que está no ambiente. Essa 
fronteira é definida a partir de uma marca, uma linha. Isso é a própria geração de 
uma forma, pois toda marca produz automaticamente uma forma. 
Os sistemas sociais desenvolvem os seus processos comunicativos levando em 
consideração seu fechamento operacional e sua autopoiése e têm que observar 
aquela forma definida por ele mesmo. Para dar eficácia à forma estabelecida e à 
diferenciação sistema-ambiente, o sistema estabelece um medium, uma estrutura 
de comunicação que realize as operações internas ao mesmo tempo em que seja 
capaz de garantir que essa realização observe a diferenciação da forma. 
O processo comunicativo tem que ser conduzido respeitando a estrutura do 
medium estabelecido, a fim de que seja preservada a forma e, portanto, a 
diferenciação do sistema em relação ao ambiente. Tanto o medium quanto a 
forma têm de garantir essa diferenciação entre sistema e ambiente, mas em um 
caso, na forma, os elementos estão conectados estritamente, ou seja, compõem 
uma estrutura definida e observável, os sistemas sociais e sua fronteira. Já no 
caso do medium, os elementos se conectam sob determinada estrutura, mas a 
conexão se desfaz no momento seguinte, já que o medium funciona como um 
excipiente de sentidos, de processos comunicativos e da forma (NEVES, 2005, p. 
29). 

 

A distinção entre meio e forma é sempre relativa, na medida em que nada é, em si 

mesmo, meio ou forma; ou seja, o meio é assim configurado quando contraposto à forma, 

do mesmo modo em que a forma está sempre relacionada a algum meio.  

Sem meio, não há forma. O meio circula no sistema; a forma, mais compacta, 

impõe-se ao meio. As formas são contingentes, variáveis e imprevisíveis; os meios são 

mais estáveis. Palavras são meio, frases são forma (CAMPILONGO, 2012, p. 45). No 

sistema econômico, o dinheiro é o meio e a forma é o pagamento/não pagamento. Na 

política, o poder é o meio e a forma é governo/oposição. No direito, a validade é o meio e a 

forma é lícito/ilícito.  

A teoria sistêmica destaca a importância dos meios de comunicação, por tornarem 

provável aquilo que sem eles era tido como improvável. Eles fazem a mediação entre os 

processos comunicativos, possibilitando de forma contínua o acoplamento e o 

desacoplamento dos elementos do meio, vale dizer, a produção contínua de formas. São 

exemplos de meios de comunicação a linguagem, os meios de difusão16 e os meios de 

                                                           
16 Os meios de difusão têm como base a linguagem e permite que a comunicação alcance inclusive as pessoas 
que não estão fisicamente presentes, através de uma tecnologia própria. O primeiro meio de difusão que 
surgiu foi a escrita, que acarretou inúmeras transformações na sociedade. Na sociedade funcionalmente 
diferenciada, os meios de difusão são sobretudo meios de telecomunicação: telefone, fax, computador, rádio, 
cinema e televisão (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 112). 
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comunicação simbolicamente generalizados17. As formas, por sua vez, são as palavras e as 

frases, os textos escritos, os pagamentos, as teorias científicas e as normas jurídicas, entre 

outros (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 85). 

 

1.1.2 Sistemas psíquicos  

 

Embora o foco principal da teoria de Luhmann não seja o papel do indivíduo, mas 

sim dos sistemas sociais, algumas observações são importantes para a sua exata 

compreensão. 

O indivíduo, nesta concepção, não é parte da sociedade, mas sim do ambiente. Não 

faz parte do sistema social porque não opera com base na comunicação, mas sim na 

consciência. O indivíduo integra o sistema psíquico, também autopoiético e 

autorreferencial. O sistema psíquico é formado pela consciência; a consciência se 

desenvolve através dos elementos internos do próprio sistema, os pensamentos. 

Esse novo reposicionamento do indivíduo não o coloca em categoria de menor 

importância; sistema e ambiente têm a mesma significação; contudo, para compreender o 

modo de funcionamento da sociedade moderna, é essencial distinguir os planos de atuação 

de um e outro. 

A consciência é a forma constitutiva dos sistemas psíquicos, assim como a 

comunicação o é em relação aos sistemas sociais. A consciência apenas se desenvolve 

através dos elementos internos do sistema psíquico, que são os pensamentos. 

 

1.1.3 Autopoiése, auto-organização e autorreferência 

 

O conceito de autopoiése tem suas raízes na neurobiologia e foi desenvolvido por 

Humberto Maturana e Francisco Varela, indicando que “um sistema só pode produzir 

operações na rede de suas próprias operações, sendo que a rede na qual essas operações se 

realizam é produzida por essas mesmas operações” (LUHMANN, 2011, p. 119-120). 

Os sistemas autopoiéticos desenvolvem, em seu interior, um modo específico de 

operação. As operações dos sistemas sociais são as comunicações, que se reproduzem 

através de comunicações. As operações dos sistemas psíquicos, por sua vez, são os 

                                                           
17 Os meios de comunicação simbolicamente generalizados são estruturas particulares que asseguram a 
possibilidade de êxito da comunicação, vez que transformam em provável o fato improvável de que uma 
seleção de Alter seja aceita por Ego. Tais meios são o poder, a verdade científica, o dinheiro, o amor, a arte e 
os valores (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 106). 
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pensamentos, que se reproduzem através dos pensamentos. Não há pensamento fora do 

sistema psíquico, assim como não há comunicação fora dos sistemas sociais. 

Significa, em poucas palavras, “a capacidade do sistema de produzir não apenas 

suas estruturas, como na tradição funcionalista, mas também os elementos operacionais do 

sistema a partir de construções internas, elaborações próprias que não têm paralelos no 

ambiente” (NEVES, 2005, p. 50).  O sistema autopoiético possui, no seu interior, todos os 

elementos necessários à sua reprodução.18  

Trata-se da autorreprodução do sistema, estritamente vinculada à abertura cognitiva 

e ao fechamento operacional. A reprodução autopoiética das operações gera, ao mesmo 

tempo, a unidade dos elementos, a unidade do sistema ao qual pertencem e o limite entre o 

sistema e o entorno (CORSI; BARALDI; SPOSITO, 1996, p. 33). 

O sistema seleciona as irritações do ambiente e as processa como informações, de 

acordo com os seus próprios mecanismos de funcionamento. Assim, apenas um sistema 

que está cognitivamente aberto ao ambiente está em contato com as irritações nele 

existentes; no entanto, apenas seleciona aquelas que são compatíveis com sua lógica e as 

internaliza segundo suas regras de funcionamento, procedimento que só é possível em 

razão do fechamento operacional: 

 

(...) Um sistema não pode operar no meio; as operações não podem ser 
reproduzidas no meio, pois, desse modo, a diferença sistema/meio ficaria 
solapada. 
(...) O sistema não pode empregar suas próprias operações para entrar em contato 
com o meio. Pode-se dizer que este último constituiria a especificidade do 
conceito de encerramento operativo. As operações são acontecimentos que 
apenas surgem no sistema, e não podem ser empregados para defender ou atacar 
o meio. (...) Além disso, tampouco para os sistemas que observam existe, no 
plano de sua operação, algum contato com o meio. Cada observação sobre o 
meio deve ser realizada no próprio sistema, como atividade interna, mediante 
distinções próprias (para as quais não há nenhuma correspondência no meio). Do 
contrário, não teria sentido falar em observação do meio. Toda observação do 
meio pressupõe a diferença entre autorreferência e heterorreferência, que só pode 
ser desenvolvida no sistema (LUHMANN, 2011, p. 102-103). 

 

Em contraposição, o termo alopoiése se refere aos sistemas sociais que ainda não 

atingiram o fechamento operacional completo. Tais sistemas “mantêm alguma conexão 

entre os elementos internos, mas estão incompletos, ainda que possam apresentar também a 

                                                           
18 Adverte Orlando Villas Bôas Filho que Luhmann é intransigente acerca de tal afirmação: “Para ele 
(Luhmann), os sistemas ou são autopoiéticos ou não são. Não há meio-termo nem qualquer possibilidade de 
pensar numa autonomia relativa, tal como pretende Gunther Teubner. É claro que clausura operacional não 
implica isolamento ou indiferença solipsista do sistema em relação ao ambiente” (VILLAS BÔAS FILHO, 
2009, p. 140). 
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existência de um código explícito, formas pré-estabelecidas de processos comunicativos e 

um repertório comum, pois ainda recorrem ao ambiente para produzir parte de seus 

elementos funcionais e códigos de funcionamento. Esses “sistemas” operam, então, a partir 

da alopoiése, ou seja, buscam no ambiente elementos operativos internos” (NEVES, 2005, 

p. 69). 

A auto-organização, por sua vez, significa a “construção de estruturas próprias 

dentro do sistema” ou a “produção de estruturas próprias, mediante operações específicas” 

(LUHMANN, 2011, p. 112-113). A estrutura está sempre relacionada ao presente, na 

medida em que é sempre uma referência relativa a um sistema que está em operação.19 

Trata-se de conceito relacionado ao fechamento operacional, mas diverso da 

autopoiése, vez que “somente por meio de uma estrutura limitante, um sistema adquire a 

suficiente direção interna que torna possível a autorreprodução. Assim, uma estrutura 

constitui a limitação das relações possíveis no sistema, mas não é o fator produtor, a 

origem da autopoiesis” (LUHMANN, 2011, p. 113). 

A autorreferência, por fim, significa que o sistema realiza os processos 

comunicativos com base em elementos internos e não do ambiente. O sistema reconhece a 

existência do ambiente, mas opera a partir de sua própria estrutura. As irritações externas 

não se constituem em elementos operacionais do sistema, já que: 

 

Um sistema pode denominar-se autorreferente quando ele mesmo constitui os 
elementos que lhe dão forma como unidades de função, e quando todas as 
relações entre estes elementos são acompanhadas de uma indicação sobre essa 
autoconstituição, reproduzindo desta maneira a autoconstituição 
permanentemente. Neste sentido, os sistemas autorreferentes operam 
necessariamente a partir do autocontato, e não têm outra forma de contato com o 
entorno que não seja o autocontato. Aqui se inclui a tese da recorrência como 
tese da autorreferência indireta dos elementos: os elementos possibilitam uma 
reflexão sobre si mesmos que passa por outros elementos, por exemplo, por uma 
intensificação da atividade neuronal, ou mesmo uma determinação de ação que 
passa pela espera de outras ações. No nível desta organização autorreferente, os 
sistemas autorreferentes são sistemas fechados, pois em sua autodeterminação 
não permitem nenhuma outra forma de processamento.20 

                                                           
19 O conceito de estrutura tem grande utilidade, na medida em que permite “compreender como se pode 
conciliar uma alta complexidade estrutural com a capacidade de operação de um sistema. Os sistemas de alta 
complexidade estrutural combinam em seu interior seleções estruturais que só podem obter por si mesmos, 
para que disponham de um repertório maior para a ação; sendo exatamente aí que o conceito de estrutura 
adquire sua importância, e não tanto na questão acerca da objetividade ou da subjetividade” (LUHMANN, 
2011, p. 116). 
20 Tradução livre. No original: “Un sistema puede denominar-se autorreferente cuando él mismo constituye 
los elementos que le dan forma como unidades de función, y cuando todas las relaciones entre estos 
elementos van acompanhadas de uma indicación hacia esta autoconstitución, reproduciéndose de esta manera 
la autoconstitución permanentemente. Em este sentido, los sistemas autorreferentes operan necesariamente a 
partir del autocontacto, y no tienen outra forma de contacto con el entorno que no sea el autocontacto. Aquí 
va incluida la tesis de la recurrencia como tesis de la autorreferencia indirecta de los elementos: los 
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Na teoria luhmanniana, três elementos são necessários para definir um sistema 

como autopoiético: (i) o fechamento operacional; (ii ) a função por ele exercida; (iii ) o 

código binário.21  

 

1.1.4 Complexidade, seletividade e contingência 

 

Luhmann considera a sociedade contemporânea altamente complexa e 

desorganizada, formada por diversos sistemas sociais, operacionalmente fechados e 

cognitivamente abertos, que se caracterizam pela comunicação. 

Os sistemas sociais, cada qual com seus próprios mecanismos, reduzem a 

complexidade do ambiente através de seleções. A complexidade do ambiente é sempre 

maior que a do sistema. Neste sentido, a complexidade caracteriza-se pelo excesso de 

possibilidades de ação. 

É por meio da seletividade que se diferenciam os elementos que devem integrar o 

sistema e aqueles que devem permanecer no ambiente. Esse mecanismo de seleção é o 

meio (medium) específico de cada sistema. 

Por outro lado, os processos comunicativos são marcados pela contingência, não 

sendo definidos a priori. A contingência, característica da sociedade moderna, significa 

que algo não é necessário nem impossível (CAMPILONGO, 2011a, p. 156), afastando, em 

consequência, a noção de causalidade. Embora algo se apresente de tal forma, isso não 

significa que outra forma não poderia ter sido adotada, já que sempre existem inúmeras 

outas opções, em decorrência da complexidade do mundo: 

 
(...) Desta forma o mundo apresenta ao homem uma multiplicidade de possíveis 
experiências e ações, em contraposição ao seu limitado potencial em termos de 
percepção, assimilação de informação, e ação atual e consciente. Cada 
experiência concreta apresenta um conteúdo evidente que remete a outras 
possibilidades que são ao mesmo tempo complexas e contingentes. Com 
complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que se 
pode realizar (ou atribuir sentido). Por contingência entendemos o fato de que as 
possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das 
esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enganosa por referir-se a algo 
inexistente, inatingível, ou a algo que após tomadas as medidas necessárias para 

                                                                                                                                                                                
elementos posibilitan uma reflexión sobre sí mismos que pasa por otros elementos, por ejemplo, por uma 
intensificación de la actividad neuronal, o bien uma determinación de la acción que pasa por la espera de 
otras acciones. Em el nivel de esta organización autorreferente, los sistemas autorreferentes son sistemas 
cerrados, pues en su autodeterminación no permiten ninguna outra forma de procesamiento. (...)” 
(LUHMANN, 1990b, p. 90-91). 
21 O primeiro deles foi analisado no presente item e os demais serão abordados a seguir, neste mesmo 
Capítulo. 
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a experiência concreta (por exemplo, indo-se ao ponto determinado) não mais 
está lá. Em termos práticos, complexidade significa seleção forçada, e 
contingência significa perigo de desapontamento e necessidade de assumir riscos 
(LUHMANN, 1983, p. 45-46). 

 

Complexidade e contingência apenas se constituem plenamente quando introduzido 

um elemento de perturbação, qual seja, as possibilidades atualizadas por outros homens:  

 

Neste mundo complexo, contingente, mas mesmo assim estruturalmente 
conjecturável existem, além dos demais sentidos possíveis, outros homens que se 
inserem no campo de minha visão como um “alter ego”, como fontes eu-
idênticas da experimentação e da ação originais. A partir daí introduz-se no 
mundo um elemento de perturbação, e é tão somente assim que se constitui 
plenamente a complexidade e a contingência. As possibilidades atualizadas por 
outros homens também se apresentam a mim, também são minhas possibilidades 
(LUHMANN, 1983, p. 46). 

 

Tem-se, assim, o conceito de dupla contingência, estritamente relacionada à 

elevação do risco, já que “reconhecer e absorver as perspectivas de um outro como minhas 

próprias só é possível se reconheço o outro como um outro eu. Essa é a garantia da 

propriedade da nossa experiência. Com isso, porém, tenho que conceder que o outro possui 

igualmente a liberdade de variar seu comportamento, da mesma forma que eu. Também 

para ele o mundo é complexo e contingente. Ele pode errar, enganar-se, enganar-me. Sua 

intenção pode significar minha decepção. O preço da absorção de perspectivas estranhas é, 

formulado em termos extremados, sua inconfiabilidade” (LUHMANN, 1983, p. 47). 

Ego observa as seleções feitas por Alter, e vice-versa, como contingentes. Há 

inúmeras possibilidades e qualquer escolha é possível. Em consequência, sempre existe a 

possibilidade de sofrer desilusões e de correr riscos. Alter não sabe como Ego irá agir, 

assim como Ego também não sabe como Alter irá se comportar. Um é para o outro uma 

verdadeira “caixa preta” (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 68). Há, portanto, 

dupla perspectiva, de Alter e de Ego. 

A dupla contingência "não se restringe à dificuldade do sistema em lidar com a 

complexidade desorganizada presente no ambiente, a qual o leva a se diferenciar 

recorrendo à autorreferência e ao fechamento operacional de seus processos 

comunicacionais. Seu caráter dúplice decorre, sim, dessa própria diferenciação funcional 

que tornaria o sistema não totalmente decifrável ("não-transparente") a seus próprios 

elementos e ao ambiente" (CRUZ, 2011, p. 62).  
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Os mecanismos internos de cada sistema, social ou psíquico, não podem ser 

totalmente apreendidos pelo ambiente, causando imprevisão e incerteza quanto às ações e 

resultados tomados no âmbito de cada sistema. 

Para lidar com tal fenômeno, são exigidas estruturas de expectativas mais 

complexas.  Não há como eliminar o risco, característica da sociedade contemporânea, mas 

sim criar mecanismos para lidar com ele, função exercida pelo sistema jurídico: 

 

Sob as condições da dupla contingência, portanto, todo experimentar e todo agir 
social possui uma dupla relevância: uma ao nível das expectativas imediatas de 
comportamento, na satisfação ou no desapontamento daquilo que se espera do 
outro; a outra em termos de avaliação do significado do comportamento próprio 
em relação à expectativa do outro. Na área de integração entre esses dois planos 
é que deve ser localizada a função do normativo – e assim também do direito 
(LUHMANN, 1983, p. 48). 

 

1.1.5 Evolução, redundância e variação 

 

O conceito de evolução, na teoria luhmanniana, é diverso daquele usualmente 

conhecido. Não significa “a noção de progresso ou a existência de etapas hierarquizadas de 

evolução, mas sim uma composição de eventos, quais sejam seleção, transformação e 

reestabilização das estruturas do sistema, que aumentam a complexidade interna do 

sistema” (NEVES, 2005, p. 47). 

Os resultados são sempre imprevisíveis, não sendo possível realizar qualquer 

planejamento, ainda que o sistema tenha alcançado alto grau de complexidade e efetue 

algumas operações repetidas. 

A evolução está relacionada ao grau de complexidade e à diferenciação funcional 

do sistema. Quanto mais o sistema é testado pelas irritações externas, mais ele se diferencia 

do ambiente, ou seja, mais ele reforça suas estruturas internas e mais ele se estabiliza. No 

entanto, a todo tempo ele é testado pelos estímulos do ambiente e novo “processo de 

sobrevivência” tem início. O resultado final é sempre incerto, posto que sempre presente a 

possibilidade de desdiferenciação do sistema. 

Dois outros conceitos elaborados por Luhmann estão relacionados à evolução: 

redundância (continuidade) e variação (modificação), metaforicamente comparados aos 

ramos e à árvore: “sem o tronco não é possível redundância, ou seja, a continuidade da 

árvore. Mas sem o tronco também não há variação: a novidade é o frescor dos ramos” 

(CAMPILONGO, 2012, p. 79-80). 
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Redundância é a comunicação sem informação nova, é a comunicação reiterada, 

repetida. Indica que o conhecimento de um elemento do sistema possibilita um certo 

conhecimento dos outros elementos deste mesmo sistema, reduzindo o fator surpresa. A 

semelhança dos elementos entre si faz aumentar a redundância. Pressupõe, sempre, 

estabilidade. Não é, contudo, sinônimo de invariabilidade, mas antes o pressuposto 

necessário da variação, da abertura.  

Por variação se entende a multiplicidade e a heterogeneidade dos elementos de um 

sistema e, portanto, a improbabilidade de prever cada um deles a partir do conhecimento 

dos outros. O aumento da variedade do sistema aumenta sua abertura ao ambiente. 

É a construção da ordem (redundância) a partir do caos (variação) e a construção do 

caos (variação) a partir da ordem (redundância). 

 

1.1.6 Programas e códigos 

 

Os programas “constituem as formas de controle interno das operações dos 

sistemas sociais. Através dos programas, os sistemas podem realizar a verificação do 

direcionamento dessas operações, já que estas evoluem e ocorrem de maneira 

indeterminada e contingente. Por meio dos programas, os sistemas estabelecem as 

condições sob as quais determinados processos comunicativos podem ocorrer ou os 

processos comunicativos que devem suceder a ocorrência de determinadas operações 

internas” (NEVES, 2005, pg. 34). 

A teoria luhmanniana diferencia programas e valores, nos seguintes termos: 

 

Tais regras denominaremos programas, quando as condições de sua 
aplicabilidade são especificadas. Este é o caso quando, ao conhecer-se melhor a 
situação, as regras levam a esperar-se determinadas ações ou determinadas 
consequências de ações. Dessa forma os programas exercem a dupla função de 
servir de apoio a decisões e a expectativas. Isso é efetuado por programas 
intencionais que fixam determinadas consequências e condições para a ação 
esperada, mas também por programas condicionais que definem determinadas 
causas como desencadeadoras de determinadas ações, através de um esquema 
“se/então”.  
(...) 
Essa justificação de ação não é atingida quando a complexão de expectativas é 
identificada apenas no nível mais abstrato da generalização, ou seja apenas 
através de valores. Valores são julgamentos sobre a preferibilidade das ações. 
Eles não especificam, porém, quais ações têm preferência sobre quais outras 
ações, fornecendo portanto referências muito indeterminadas para a formação e a 
integração de expectativas. (...) Por exemplo, podemos estar seguros de defender 
um valor considerável e não nos ridicularizarmos ao propugnarmos pela saúde 
pública. Em termos grosseiros isso também delimita o campo de eventos e ações 
que podem ser observados da mesma forma; permanece porém em aberto quais 
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são as ações que devem fomentar a saúde pública, e que por isso deveriam ser 
esperadas normativamente, quanto dinheiro (de outras pessoas) a saúde pública 
poderia custar, e também se ela seria preferencial no caso de conflito com outros 
valores, por exemplo econômicos, culturais, da liberdade e da dignidade 
individuais (LUHMANN, 1983, p. 103). 

 

Ao contrário dos códigos binários, que são invariáveis e levam em consideração 

unicamente dois valores, os programas são flexíveis, possibilitando que outros critérios 

sejam considerados na decisão. 

Em regra, os programas dividem-se em dois tipos: finalísticos e condicionais. 

Os programas finalísticos coordenam as operações dos sistemas para determinados 

resultados previamente elaborados.  

Já os programas condicionais estabelecem situações e requisitos como pressupostos 

para a comunicação, permitindo ao sistema, em sua auto-observação, avaliar a 

conformação dos procedimentos às condições fixadas pelo programa (CRUZ, 2011, p. 66). 

Segundo Luhmann, “sua forma básica é a seguinte: se forem preenchidas determinadas 

condições (se for configurado um conjunto de fatos previamente definidos), deve-se adotar 

uma determinada decisão” (LUHMANN, 1985, p. 28). 

O código binário, por sua vez, permite a operacionalização dos processos 

comunicativos, mas não serve para verificar os requisitos de validade, função cumprida 

pelos programas. Por tal razão é que se afirma que “a programação é, assim, complementar 

ao código binário na evolução do sistema” (NEVES, 2005, p. 34). O código permite 

descrever e identificar o fechamento operativo do sistema, é o elemento que permite 

diferenciar os vários sistemas de comunicação, “é a forma que o sistema encontra para 

delimitar o limite de sua atuação” (LOPES JR., 2004, p. 19), excluindo “a possibilidade de 

advento de um outro código ou a interposição de outros valores no código já existente” 

(VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p. 145). 

O código binário é um tipo específico de distinção, caracterizado por um binarismo 

rígido que exclui um terceiro valor (”o terceiro excluído”): uma comunicação científica, 

por exemplo, é verdadeira ou falsa, inexistindo outra possibilidade. Da mesma forma, um 

organismo está vivo ou não, inexistindo meio termo. A binariedade, assim, realiza uma 

redução drástica ou radical (ou A ou B). 

Cada sistema possui um código binário próprio; no direito o código válido é 

lícito/ilícito; na política, governo/oposição; na economia, ter/não ter; na religião, 

transcendência/não transcendência; na ciência, verdadeiro/falso. 
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Os códigos são as distinções que permitem ao sistema reconhecer quais operações 

contribuem para sua reprodução e quais não contribuem. Ao sistema científico, por 

exemplo, pertencem única e exclusivamente as comunicações orientadas pelo código 

verdadeiro/falso; ao sistema jurídico as comunicações ditadas pelo código lícito/ilícito. 

 

1.1.7 Observação, auto-observação e observação de segunda ordem 

 

Também a observação, na teoria dos sistemas luhmanniana, apresenta 

características diversas da noção comum, sendo a primeira distinção referente aos termos 

observar/observador:  

 

Observar é a operação, enquanto observador é um sistema que utiliza as 
operações de observação de maneira recursiva, como sequências para obter uma 
diferença em relação ao meio. 
(...) 
Ao falar em observar e observador, referimo-nos a operações, em dois sentidos: 
para que o observador possa observar as operações, ele próprio tem de ser uma 
operação. O observador está, assim, dentro do mundo que ele busca observar ou 
descrever. Então, temos: a) que o observador observa operações; b) que ele 
próprio é uma operação, pois, do contrário, não poderia observar: ele mesmo se 
constrói no momento em que constrói as conexões da operação (LUHMANN, 
2011, p. 154-155). 

 

As operações22 de um sistema só podem ser conhecidas através da observação de 

seu modo de funcionar. Observação “é a operação de definição ou escolha por uma parte (e 

não pela outra). Essa escolha depende da distinção entre dois lados” (CAMPILONGO, 

2012, p. 48). A observação é um modo específico de operação, que utiliza uma distinção 

para indicar um lado ou outro da própria distinção (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, 

p. 118). 

A observação utiliza uma diferenciação para designar algo que foi diferenciado por 

ela. A diferenciação já “é a demarcação de um limite, com a consequência de que em uma 

forma surgem dois lados, sem contar que já não se pode passar de um lado ao outro, sem 

cruzar o limite. A forma de diferenciação é, portanto, a unidade de uma dualidade 

(condicionada em seu interior): enquanto uma observação entra em operação, pode 

imediatamente surgir a pergunta de por que se escolheu exatamente essa diferenciação, e 

não outra que pudesse estar condicionada de outra maneira” (LUHMANN, 2011, p. 157). 

                                                           
22 Operação é a reprodução de um elemento de um sistema autopoiético com base nos elementos do próprio 
sistema, ou seja, o pressuposto para a existência deste mesmo sistema (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 
1996, p. 117). 
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Por sua vez, a observação pode ser feita pelo próprio sistema (auto-observação) ou 

por outro sistema, cada qual se valendo de suas próprias regras e de seus elementos. Desta 

forma, é provável que “a observação e a descrição de um sistema pelo outro produza um 

resultado diferente do obtido pelo processo de auto-observação. O sistema que observa e 

descreve não o realiza, e nem poderia, a partir do repertório do sistema que é descrito” 

(NEVES, 2005, p. 40). 

Ao se afirmar que na auto-observação é o próprio sistema que analisa suas próprias 

estruturas, através de seus próprios mecanismos, sem se preocupar em descrevê-las para 

outro sistema, não significa que o sistema não se importe com o ambiente. Ao olhar para o 

ambiente, ele diferencia os elementos que pertencem ao sistema e aqueles que não o 

integram, reforçando o fechamento operacional, produzindo autorreferência.  

A racionalidade do sistema, por sua vez, significa expor à realidade e submeter à 

prova a distinção entre sistema e ambiente: 

 

A racionalidade se perfaz apenas se o conceito de diferença for usado auto 
referencialmente, ou melhor, somente se a unidade da diferença for refletida. O 
conceito de racionalidade estabelece que a orientação para diferenças precisa ser 
testada pela sua autorreferência conceitual e as conclusões devem ser desenhadas 
a partir daí. Isso significa que os sistemas determinam a si mesmos através da 
sua diferença com o ambiente, e essa diferença deve ser de significado operante, 
valor informativo e valor conectivo (LUHMANN, 1995, p. 474).23 

 

A observação de segunda ordem é, em linhas gerais, a operação da observação de 

uma observação, ou “uma observação que se realiza sobre um observador”, “significa 

focalizar, para observá-las, as distinções empregadas por um observador” (LUHMANN, 

2011, p. 168). Como é realizada segundo os mecanismos de funcionamento do próprio 

sistema, as descrições que produz podem ou não ser aproveitadas pelo sistema como 

informação válida para os processos comunicativos.  

O objetivo da observação de segunda ordem é “observar aquilo que o observador 

não pode ver, devido à localização” (LUHMANN, 2011, p. 168). Observador de primeira e 

observador de segunda ordem estão situados, assim, em diferentes planos de observação. A 

                                                           
23 Tradução livre. No original: “Rationality pertains only if the concept of difference is used self-
referentially, that is, only if the unity of the difference is reflected. The claim of rationality says that 
orientation to differences must be checked for their conceptual self-reference and that conclusions must be 
drawn from this. This means that systems determine themselves through their difference from the 
environment, and this difference must in itself bestow operative significance, informational value, and 
connective value.” (LUHMANN, 1995, p. 474). 
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complexidade que fora anteriormente reduzida pelo sistema novamente expande suas 

fronteiras.24 

A observação é descrita com clareza por Celso Campilongo, nos seguintes termos: 

 

Leitor e texto lido não se confundem. O leitor observa as observações do autor 
do texto. Nada impede que o leitor seja observado em sua leitura por um terceiro. 
Sucedem-se, no exemplo, observações sobre observações de observadores. Qual 
a relevância disso? Sistemas sociais (...) operam constantemente com 
observações de segunda ordem: observam observadores. Observar os preços 
significa observar como observam outros observadores. Observar precedentes 
jurisprudenciais é observar como observam os tribunais. Quem indica um preço 
ou decide um caso faz observação de primeira ordem. Quem observa essas 
observações, promove observações de segunda ordem (CAMPILONGO, 2012, 
p. 48). 

 

O sistema dota de sentido as informações selecionadas, reconhecendo que a escolha 

realizada deixou de lado outras opções possíveis que podem se tornar alternativas viáveis 

no futuro. O sentido possui dupla função, na medida em que estrutura internamente o 

sistema e serve de informação ou irritação para outro sistema.  

 

1.1.8 Organizações 

 

As organizações são um tipo específico de sistema social, que se diferencia dos 

demais não por desenvolver um código próprio de comunicação, mas pelo critério do 

pertencimento. Seu reconhecimento é feito pela distinção membro/não-membro, embora 

não seja elaborado a partir de um código próprio. 

São exemplos de organizações os partidos políticos, as escolas, as universidades, os 

tribunais de justiça, as empresas, os institutos, as associações, entre outros.  

Os processos comunicativos desenvolvidos pelas organizações, embora não sejam 

suficientes para formar um sistema social funcional próprio, como o direito, a política e a 

economia, resultam em decisões que irradiam efeitos em vários sistemas sociais. Tal 

fenômeno ocorre mesmo quando as organizações estão caracteristicamente vinculadas a 

um determinado sistema funcional.  

                                                           
24 Afirma Luhmann (2011, p. 169) que “a partir desse posicionamento, é possível tornar a recuperar o mundo, 
no sentido de recuperar os esquemas de diferença com os quais o outro o observou. Assim, mediante uma 
redução de complexidade, tem-se, como resultado final, um aumento enorme de complexidade; agora, deve-
se contar com uma complexidade progressivamente crescente: a do observador de primeira ordem (esta 
observação, e não outra); e a de segunda ordem (essa observação, e não outras)”. 
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As organizações têm seu funcionamento voltado ao cumprimento de programas, 

que estabelecem as metas e objetivos a serem alcançados, bem como o modo de 

funcionamento. 

Exercem o relevante papel de selecionar e generalizar os conflitos particulares 

socialmente importantes, não atendidos adequada e integralmente pelos sistemas sociais.25  

 

1.1.9 Acoplamento estrutural 

 

O acoplamento estrutural é o mecanismo pelo qual um sistema social utiliza as 

estruturas de funcionamento de outro sistema social para realizar o próprio processo 

comunicativo. 

Trata-se de um conceito fundamental na teoria dos sistemas, com a função de 

descrever como ocorrem as relações entre os sistemas, mais especificamente entre um 

sistema e seu ambiente.  

O acoplamento “não é normativo ou prescritivo, ele simplesmente produz irritações 

que são, elas próprias, construções internas dos sistemas autopoiéticos. A partir de tais 

irritações, os sistemas são capazes de se abrir cognitivamente ao ambiente, sem que com 

isso seja afetada sua clausura operacional” (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p. 160). 

Segundo Rômulo Neves, “quando há um acoplamento estrutural, o processo 

comunicativo de um sistema aparece no outro não apenas como uma perturbação, mas 

também como uma ferramenta auxiliar de funcionamento das operações; seu significado, 

no entanto, vai ser construído apenas dentro do próprio sistema em que foi realizado o 

processo comunicativo, de forma independente do significado que tinha naquele sistema 

original. Apenas a complexidade operacional de um sistema do ambiente é reproduzida 

dentro do sistema que realiza o processo comunicativo, não seus processos de cognição” 

(NEVES, 2005, p. 53). 

A relação que se desenvolve entre os sistemas é funcional, não importando ao 

sistema que toma emprestado de outro suas estruturas conhecer suas regras internas de 

funcionamento, mesmo porque vai utilizá-las de acordo com sua própria estrutura e seus 

próprios elementos:  

                                                           
25 Especificamente em relação aos sindicatos, mas extensivo às demais organizações, afirma Luhmann que 
"(...) Los sindicatos cumplen, con frecuencia, esta función. La semántica de la 'discriminación' ha asumido 
precisamente esta actividad de revalorización: cuando el homosexual es despedido, el crítico de la 
Constitución no es contratado en el servicio público, la mujer huye del hogar matrimonial, el negro no 
encuentra alojamiento, surgen rápidamente organizaciones y terminologias dispuestas a dar al conflicto una 
significancia general" (LUHMANN, 1998a, p. 353-354). 
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Os acoplamentos estruturais não determinam os estados do sistema, mas sua 
função consiste, isso sim, em abastecer de uma permanente irritação 
(perturbação, para Maturana) o sistema; ou então, do ponto de vista do sistema, 
trata-se da constante capacidade de ressonância: a ressonância do sistema se 
ativa incessantemente, mediante os acoplamentos estruturais (LUHMANN, 
2011, p. 137). 

 

O acoplamento estrutural é o elo de ligação entre o sistema e o ambiente que o 

circunda. Se de um lado produz desestabilização, testando as estruturas internas do sistema 

o tempo todo, de outro lado reforça o fechamento operacional.  

Como já mencionado nas linhas anteriores, quando o sistema se confronta com 

irritações externas, presentes no ambiente, pode ignorá-las ou dotá-las de sentido, 

transformando-as em informação. É importante frisar que quando a irritação é interiorizada 

pelo sistema, ela se submete, integralmente, às regras interiores do sistema (sua estrutura e 

seus elementos), independentemente da forma com que ela é tratada por um outro sistema. 

Uma mesma questão pode, concomitantemente, servir de irritação para dois 

sistemas diferentes (por exemplo, o sistema político e o sistema jurídico). Pode ser que ela 

seja selecionada por um sistema e permaneça como irritação para outro, como também 

pode ocorrer de ela ser selecionada por ambos. Uma vez interiorizada, aquela irritação – 

agora informação – será absorvida pelo sistema jurídico de forma diversa daquela 

verificada no sistema político, já que cada um deles opera com regras próprias. 

A expressão acoplamento estrutural, como visto, é utilizada para descrever a 

relação entre sistemas sociais. Já a específica relação desenvolvida entre sistemas psíquicos 

e sociais é denominada interpenetração.26 O termo interação, por sua vez, refere-se às 

relações entre os sistemas psíquicos.27 

Para os fins do presente trabalho, interessa-nos, especificamente, o acoplamento 

estrutural existente entre direito e política e aquele verificado entre direito e economia28, 

                                                           
26 Assim como o acoplamento estrutural, a interpenetração possibilita o aumento da complexidade interna 
dos sistemas. De acordo com Rômulo Neves, “nas relações de interpenetração entre sistemas psíquicos e 
sistemas sociais, a consciência é necessária para a existência do processo comunicativo, mas a consciência 
não é nem o sujeito nem o substrato do processo comunicativo. A consciência é o campo de atuação e os 
limites do sistema psíquico e nenhum outro sistema, reciprocamente, tem preeminência sobre suas operações 
e estruturas internas, os pensamentos” (NEVES, 2005, p. 61). 
27 As interações, ainda segundo Rômulo Neves, “são sistemas sociais caracterizados pela presença física dos 
participantes; essa é sua característica diferenciadora. Quando as interações ocorrem no âmbito dos processos 
comunicativos de um sistema social, ou no âmbito de uma organização, as pessoas exercem duplo papel: um 
na relação de interação em que tomam parte e outro no sistema social na qual aquela interação toma parte” 
(NEVES, 2005, p. 66). 
28 Celso Campilongo menciona um exemplo do acoplamento entre os sistemas jurídico e econômico: “Os 
sistemas econômico e jurídico estão estruturalmente acoplados pelas figuras do contrato e da propriedade. 
Isso não significa que o acoplamento elimine a diferenciação entre o contrato enquanto operação mercantil. 



40 

em razão do tema eleito, o que não indica – e até seria incompatível com a teoria – menor 

grau de importância em relação ao acoplamento ocorrido entre outros sistemas, como 

direito e educação, política e economia, política e religião. 

 

1.2 Acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico, político e econômico 

 

Na teoria luhmanniana, direito, política e economia são sistemas sociais, 

operativamente fechados e cognitivamente abertos, autorreferenciais, autopoiéticos e 

diferenciados funcionalmente, mas estruturalmente acoplados. Operam com códigos e 

programas diversos e produzem decisões de naturezas diversas. Neste sentido, não há 

relação de hierarquia entre os sistemas, mas sim de heterarquia, como também não se 

mostra adequada a utilização do termo separação de poderes, sendo mais pertinente a 

expressão separação de sistemas. 

A Constituição é o acoplamento estrutural entre o sistema jurídico, o sistema 

político e o sistema econômico.  

Especificamente em relação aos sistemas jurídico e político, “a Constituição realiza 

a dupla função de incluir e excluir perturbações recíprocas de operações políticas e legais. 

Essa forma com dois lados, de inclusão e exclusão, mantém a separação dos sistemas e 

permite separar a reprodução autopoiética sem nenhuma confusão. Também caracteriza o 

meio pelo qual o sistema jurídico (e de outro lado, o sistema político) evita o isolamento 

(no sentido de entropia) e constrói em seu quadro interno aquilo que serve de informação 

para o sistema” (LUHMANN, 2007, p. 620-621).29 

                                                                                                                                                                                
Para o sistema jurídico, importa verificar se a comunicação que se faz por meio do contrato é ou não 
conforme o direito. Para o sistema econômico, ao contrário, a comunicação contratual adquire outra 
conotação. Aqui, o que importa é verificar a tradição da mercadoria, o recebimento do preço, a apuração do 
lucro. Evidentemente, uma nulidade contratual pode repercutir sobre o êxito econômico do contrato, e o não 
pagamento do preço tem consequências jurídicas. Entretanto, direito e economia reagem e observam esses 
problemas com base em seus códigos particulares e diferenciados de comunicação. Como mecanismo de 
acoplamento estrutural entre o direito e a economia, contrato e propriedade organizam as recíprocas irritações 
desses sistemas e influenciam, em termos gerais, o impulso de mudanças estruturais e acréscimos de 
complexidade em ambos os sistemas. O sistema jurídico reage ou se “irrita” com a ruptura das expectativas 
normativas de pagamento do preço. Sua reação dá-se na lógica dos programas condicionais do direito. 
Entretanto, é normalmente irrelevante, para o sistema jurídico, saber se o negócio objeto do contrato foi 
oportuno, conveniente ou lucrativo (excluídos os casos em que esses fatores possam ter uma relevância 
jurídica e caracterizar uma fraude, por exemplo). O sistema jurídico reage juridicamente às mudanças do 
sistema econômico e permanece indiferente ao que ocorre no seu ambiente externo” (CAMPILONGO, 
2011a, p. 97). 
29 Tradução livre. No original: “the constitution serves the dual function of including and excluding 
reciprocal perturbations of political and legal operations. Its two sided form of including and excluding 
influence maintains the separation of the systems and allows for separate autopoietic reproduction without  
any confusing overlap. It also characterizes the ways in which the legal system (and on the other side, the 
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 Sob a perspectiva sistêmica, a Constituição não pertence a um determinado 

sistema, mas assume "o lugar por excelência de ocorrência do acoplamento estrutural entre 

o sistema jurídico e os demais subsistemas funcionalmente diferenciados da sociedade" 

(SCHWARTZ, 2004, p. 117). A Constituição aumenta os pontos de irritação entre os 

sistemas político e jurídico30, sendo observada de formas diversas por cada um, como 

esclarece Paulo Thadeu Gomes da Silva: 

 

No que diz com sua função, para o sistema jurídico a Constituição é vista como 
fomentadora de soluções políticas para o problema de sua, do sistema juridico, 
autorreferência, enquanto que, para o sistema político a mesma Constituição é 
considerada como proporcionadora de soluções jurídicas para o problema de sua, 
do sistema político, autorreferência. Duas faces de duas visões diferentes: para o 
sistema jurídico a Constituição é uma lei fundamental; para o sistema político é 
um instrumento político no sentido de política instrumental e de política 
simbólica (SILVA, 2005, p. 51). 

 

Nos pontos de contato, e, portanto, de irritação recíproca, os sistemas jurídico e 

político sempre estão em situação de risco, na medida em que podem se desdiferenciar a 

todo momento, corrompendo seus códigos.31 

A relação entre o sistema jurídico e o sistema político assemelha-se, para Luhmann, 

à relação entre as bolhas de bilhar: embora se entrechoquem com frequência, e esta é a 

dinâmica do jogo, cada uma continua a percorrer seu caminho de forma separada. 32 Ou 

seja, as bolas não se comportam como gêmeos siameses, que somente se movem quando 

estão em conjunto. O jogo de bilhar só se configura se existe atrito entre as bolas, o que 

não significa, no entanto, que elas se misturem ou se confundam para que ele ocorra. 

A Constituição também promove o acoplamento entre o sistema jurídico e o 

sistema econômico, na medida em que disciplina questões que interessam ao sistema 
                                                                                                                                                                                
political system) avoids isolation (which means entropy) and constructs on its internal screen what can serve 
within the system as information”. 
30 De acordo com Fernando Rister Sousa Lima, “a Carta Magna é o exemplo clássico de acoplamento 
estrutural. Promove a referida ligação entre o sistema jurídico e o político. Funciona, pois, como fator de 
exclusão e inclusão. Acaba, nesses moldes, por incluir novos valores e excluir outros anteriormente expostos 
ao Direito; por outro lado, é tida como mecanismos de irritação do sistema por trazer nova comunicação” 
(LIMA, 2010, p. 20). 
31 Neste sentido é a advertência de Celso Campilongo: "O problema central do acoplamento estrutural entre o 
sistema político e o sistema jurídico reside no alto risco de que cada um deles deixe de operar com base em 
seus próprios elementos (o Judiciário com a legalidade e a política com a agregação de interesses e tomada de 
decisões coletivas) e passe a atuar com uma lógica diversa da sua e, consequentemente, incompreensível para 
as autorreferências do sistema. Essa corrupção de códigos resulta num Judiciário que decide com base em 
critérios exclusivamente políticos (politização da magistratura como a somatória dos três erros aqui referidos: 
parcialidade, ilegalidade e protagonismo de substituição de papéis) e de uma política judicializada ou que 
incorpora o ritmo, a lógica e a prática da decisão judiciária em detrimento da decisão política. A tecnocracia 
pode reduzir a atividade política a um exercício de formalismo judicial" (CAMPILONGO, 2011a, p. 63). 
32 Este exemplo foi apresentado por Luhmann no artigo “A Constituição como aquisição evolutiva” (vide 
bibliografia). 
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jurídico e ao sistema econômico, como por exemplo ao estabelecer em seu artigo 5º, 

incisos XXIII e XXIV que “a propriedade atenderá sua função social” e que “a lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. Ao sistema jurídico porque define 

quem pode ser considerado proprietário de bem imóvel, com as consequências daí 

decorrentes (direitos e deveres inerentes de tal status). E ao sistema econômico porque 

contempla regras relacionadas ao código ter/não ter.33 

Para os fins deste trabalho importa, especificamente, o sistema jurídico, já que se 

pretende analisar o processo decisório judicial da política pública de saúde sob a 

perspectiva da teoria dos sistemas. 

No entanto, algumas questões envolvidas na temática não são tratadas e não 

interessam, unicamente, ao sistema jurídico, mas também ao sistema político e ao sistema 

econômico. 

As políticas públicas são desenhadas no âmbito da política, embora devam observar 

os requisitos legais, estabelecidos pelo direito, para terem validade. Contudo, não deixam 

de ser atos políticos, assim entendidos aqueles decorrentes de uma decisão política, tomada 

pelo órgão competente, no exercício de suas atribuições típicas.34 

Na construção das políticas públicas, também é essencial considerar os recursos 

orçamentários disponíveis, já que a execução dos programas tem custos.35 Importa saber 

não apenas se existem recursos, mas se eles serão destinados àquela ação. Trata-se de 

questão afeita ao sistema econômico (identificação dos recursos orçamentários) e ao 

sistema político (decisão sobre a destinação de tais recursos). 

Trata-se, ainda, de questão que interessa ao sistema jurídico, na medida em que a 

efetivação de alguns direitos fundamentais, sobretudo os sociais, demanda do órgão estatal 

                                                           
33 Da mesma forma, quando a Constituição dispõe sobre as hipóteses de tributação e disciplina a matéria 
orçamentária, envia comandos ao sistema jurídico e ao sistema econômico. 
34 Políticas públicas, para Maria Paula Dallari Bucci, são “o programa de ação governamental que resulta de 
um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 
processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política 
pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de 
meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados” 
(BUCCI, 2006, p. 39). 
35 De acordo com Luciano Timm, “a Economia pode contribuir com o planejamento do gasto público no 
orçamento do Estado, permitindo eleger prioridades de gastos sociais e fazer eleições que por vezes podem 
soar “trágicas”, mas sempre dentro da realidade de que existirão necessidades sociais que não poderão ser 
atingidas em sua totalidade pelos governos” (TIMM, 2013, p. 54). 
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a entrega de prestações positivas que se realizam, por sua vez, mediante recursos 

financeiros. 

Em sentido figurado, é possível afirmar que o direito "acompanha" as políticas 

públicas ao longo de sua existência. 

De um lado, apenas tem validade a política pública editada pelo agente competente 

e em consonância com as formalidades legais vigentes. E é o direito quem dita as regras de 

competência, as formas e em alguns casos o conteúdo dos atos normativos. 

De outro lado, quando posta em execução, a política pública é constantemente 

avaliada e reformulada, num ciclo permanente e contínuo. Aqui também cabe ao direito 

estabelecer as formas de controle e os limites da intervenção, sobretudo nas hipóteses de 

controle judicial. 

Embora de forma simplista, o esquema acima demonstra como as políticas públicas 

interessam, ao mesmo tempo, aos sistemas jurídico, político e econômico, sendo tratadas 

sob perspectivas diversas por cada um. O ponto de tormenta constitui identificar quais os 

mecanismos próprios do sistema jurídico que ele está autorizado a utilizar para manter a 

diferenciação funcional; em outras palavras, distinguir as hipóteses em que o sistema 

jurídico opera dentro de suas fronteiras e aquelas em que ele desborda, valendo-se, por 

exemplo, de instrumentos próprios do sistema político ou do sistema econômico. 

Desta forma, ainda que se pretenda analisar o controle judicial das políticas 

públicas, não há como avançar sem tocar em algumas questões importantes que envolvem, 

simultaneamente, o sistema político, o sistema econômico e o sistema jurídico. 

 

1.2.1 Sistema político 

 

A política é, assim como o direito e a economia, um sistema social, autorreferencial 

e autopoiético, operativamente fechado e cognitivamente aberto. 

Adota programas finalísticos (ao contrário do direito que se vale de programas 

condicionais, do tipo se-então) e tem a função de produzir decisões vinculantes e o faz 

através do poder, seu medium. Na sociedade contemporânea, o sistema político é o único 

sistema de comunicação que tem a função de tomar decisões coletivas. 

As decisões políticas são da espécie “programante”, ao contrário das decisões 

jurídicas, que são “programadas”. Trata-se de decisões vinculantes, não vinculadas. 

Seu código binário é governo-oposição e seu meio de comunicação simbolicamente 

generalizado é o poder. 
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Na teoria luhmanniana, o Estado ocupa o centro do sistema político e a periferia é 

ocupada por organizações políticas (como os partidos políticos) e organizações de 

interesse. Ao Estado, no interior do sistema político, compete tomar as decisões 

vinculantes; a periferia, por sua vez, toma decisões políticas não vinculantes, "ela serve de 

campo de jogo para as representações dos desejos e dramatizações das orientações dos 

clientes" (SILVA, 2005, p. 138). Entre centro e periferia não há hierarquia, já que ambos 

exercem funções distintas: 

 

O centro é representado pelo Estado. Trata-se de um centro de diferenciação 
organizativa e não de um centro condutor do sistema político. As decisões 
vinculantes são tomadas nesse centro. Mas o sistema político não é composto 
apenas pelo Estado nem exclusivamente pelas decisões coletivas. Na periferia do 
sistema político estão situadas inúmeras organizações políticas que atuam num 
grau de complexidade mais elevado do que no centro. As decisões são tomadas 
no centro do sistema político. Mas são as organizações da periferia que preparam 
e encaminham as decisões. O centro do sistema político desempenha uma função 
de orientação e subordinação (superior/inferior; governante/governado, 
governo/oposição) das relações e elementos do sistema. A periferia, ao contrário, 
é diferenciada por segmentos não coordenados. Pode-se dizer que a democracia 
do sistema político também possui desníveis de complexidade: na periferia a 
tematização política das pretensões é mais intensa e o incremento das 
possibilidades de escolhas mais veloz; no centro estão os mecanismos seletivos e 
de autocontrole dessas pretensões. A complexidade do sistema político é 
assimétrica (CAMPILONGO, 2011a, p. 74). 

 

Pelas funções atribuídas ao Estado, resta claro que os Poderes Legislativo e 

Executivo integram o sistema político; os Tribunais, por sua vez, integram o sistema 

jurídico. 

Ao contrário do sistema jurídico, o sistema político não está submetido ao non 

liquet, podendo abster-se de tomar decisões, de acordo com sua conveniência. Atua com a 

lógica da inclusão generalizada (CAMPILONGO, 2011a, p. 75), o que não ocorre - ou não 

deveria ocorrer - com o direito. 

Considerando os pontos de irritação entre os sistemas, é necessário distinguir o que 

deve ser tratado pela política - com as ferramentas próprias, e o que deve ser tratado pelo 

direito. 

Paulo Thadeu Gomes da Silva oferece um critério de análise, dividindo as questões 

políticas em duas categorias: questões políticas como questões não-jurídicas e questões 

políticas como questões jurídicas. Uma forma com dois lados. Para o Autor, as questões 

políticas são também consideradas questões jurídicas, e portanto passíveis de serem 

enfrentadas pelo sistema jurídico, quando envolvem direitos fundamentais consagrados no 

texto constitucional. Destaca dois pontos importantes, especificamente relacionados ao 



45 

ordenamento jurídico brasileiro: (i) a partir da Constituição de 1988, a mera lesão a direito 

é suficiente para suscitar o pronunciamento judicial; (ii) a controvérsia pode envolver 

direitos individuais e sociais, já que o inciso XXXV do artigo 35 da Constituição Federal 

de 1988 não se refere apenas aos direitos individuais. 

 

1.2.2 Sistema econômico 

 

A economia é um sistema social, operativamente fechado e cognitivamente aberto, 

tendo por base as operações que envolvem os pagamentos, ou seja, envolve todas as 

comunicações que têm relação com o dinheiro, sendo pressuposta a monetarização da 

economia. 

Trata-se da “ciência que descreve de maneira suficientemente adequada o 

comportamento dos seres humanos em interação no mercado” (TIMM, 2013, p. 53), 

voltando-se a analisar como se distribuem os recursos escassos frente às ilimitadas 

necessidades humanas.  

Sua função é, portanto, o tratamento da escassez36, ponto sobre o qual se funda o 

paradoxo específico da economia: o objetivo de eliminar a escassez através do acesso aos 

bens limitados cria o problema da escassez. O direito de acesso a tais bens assegurado a 

Alter, eliminando a sua escassez (de Alter), causa a escassez de Ego (CORSI; SPOSITO; 

BARALDI, 1996, p. 69).37 

O dinheiro é um meio de comunicação simbolicamente generalizado, uma estrutura 

particular que assegura probabilidade de êxito à comunicação. 

O código binário da economia é a distinção ter-não ter, ser proprietário ou não. 

A propriedade de Alter é a não propriedade de Ego; a circularidade do paradoxo se 

transforma numa distinção, na medida em que a escassez de Ego não é a escassez de Alter. 

Daí decorre a possibilidade de intercâmbio e circulação dos bens (CORSI; SPOSITO; 

BARALDI, 1996, p. 70). 

As operações realizadas pelo sistema são os pagamentos. 

                                                           
36 Como esclarecem  Corsi, Sposito e Baraldi, “El problema inicial de la economía es la escasez, es decir el 
caso de que algunos bienes estén disponibles sólo en cantidad limitada, para los cuales el acceso a dichos 
bienes por alguien excluye la possibilidad de acceso de otros” (CORSI; SPOSITO; BARALDI, 1996, p. 69). 
37 No original: “Sobre la escasez se funda la paradoja específica (...) de la economía: el intento de eliminar la 
escasez a través el acceso a los bienes crea el problema de la escasez. El hecho de que Alter se asegure 
objetos, eliminando así su propia escasez, general a escasez de Ego. En el ámbito de la sociedad, entonces, la 
reducción de escasez aumenta la escasez” (CORSI; SPOSITO; BARALDI, 1996, p. 69). 
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O sistema econômico é altamente dinâmico, já que quando Alter realiza um 

pagamento a Ego, ao mesmo tempo em que proporciona a Ego a possibilidade de também 

realizar pagamentos, retira de Alter a capacidade de fazê-lo; Alter então tenta recuperar tal 

capacidade, realizando outras operações no interior do sistema econômico; sendo contínua 

e circular a capacidade e a não capacidade de pagar. 

O programa do sistema econômico se fundamenta nos preços dos bens e no custo 

do próprio dinheiro. Os preços não são limitados por argumentos morais, mas são 

autorregulados dentro do próprio sistema, na dinâmica do mercado. Ao observar o 

mercado, os participantes do sistema econômico observam como eles e os outros 

participantes observam as operações do sistema essas observações; extraem daí conclusões 

acerca das tendências do sistema e dos preços a serem praticados (CORSI; SPOSITO; 

BARALDI, 1996, p. 71). 

As organizações que ocupam o centro do sistema econômico são os bancos 

centrais. 

 

1.2.3 Sistema jurídico 

 

Consoante Luhmann, a operação interna do sistema jurídico consiste no 

"processamento de expectativas normativas que são capazes de se manter em situações de 

conflito" (LUHMANN, 1989, p. 140).  

O código binário próprio do sistema jurídico é o lícito/ilícito. 

Adota programas condicionais, do tipo se-então, e o faz através das normas (aqui 

incluídos os textos e precedentes, as leis e contratos, os regulamentos e a jurisprudência), 

seu medium. 

Os programas são constituídos pelo conjunto de normas e procedimentos. 

As decisões jurídicas, especificamente as decisões judiciais, são programadas, não 

programantes. Trata-se de decisões vinculadas, não vinculantes: 

 
As categorias do pensamento jurídico têm uma função estabilizante, ao 
permitirem a conservação dos resultados das decisões alcançadas em processos 
que, assim, podem ser reaplicados em novas situações. Seu estilo de abstração, 
portanto, serve inicialmente à facilitação do recurso a condensações de sentido 
em processos passados. (LUHMANN, 1985, p. 119). 
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Ao direito cabe a função de estabilizar as expectativas normativas, espécie das 

expectativas comunicacionais. Em outras palavras, o direito promove a generalização 

congruente de expectativas normativas.   

Toda e qualquer expectativa “consiste numa antecipação do futuro que, enquanto 

tal, é suscetível de frustração” (VILLAS BÔAS FILHO, 2009, p. 134).  

As expectativas comunicacionais podem ser normativas ou cognitivas, distinção 

que "não é definida em termos semânticos ou pragmáticos, nem referenciada aos sistemas 

afirmativos que as fundamentam ou à contradição entre afirmações informativas e diretivas 

- mas sim em termos funcionais, tendo em vista a solução de um determinado problema" 

(LUHMANN, 1983, p. 56). 

As expectativas cognitivas são aquelas que aprendem e se adaptam à situação que 

as frustra; as expectativas normativas se mantêm quando confrontadas com a situação que 

as frustra, ou seja, permanecem estáveis independentemente de sua eventual violação: 

 

Ao nível cognitivo são experimentadas e tratadas as expectativas que, no caso de 
desapontamentos, são adaptadas à realidade. Nas expectativas normativas ocorre 
o contrário: elas não são abandonadas se alguém as transgride. No caso de 
esperar-se uma nova secretária, por exemplo, a situação contém componentes de 
expectativas cognitivas e também normativas. Que ela seja jovem, bonita, loura, 
só se pode esperar, quando muito, ao nível cognitivo; nesse sentido é necessária 
a adaptação no caso de desapontamentos, não fazendo questão de cabelo louro, 
exigindo que os cabelos sejam tingidos, etc. Por outro lado espera-se 
normativamente que ela apresente determinadas capacidades de trabalho. 
Ocorrendo desapontamento nesse ponto, não se tem a sensação de que a 
expectativa estava errada. A expectativa é mantida, e a discrepância é atribuída 
ao autor. Dessa forma as expectativas cognitivas são caracterizadas por uma nem 
sempre consciente disposição de assimilação em termos de aprendizado, e as 
expectativas normativas, ao contrário, caracterizam-se pela determinação em não 
assimilar os desapontamentos. O caso de desapontamento é previsto como 
possível – é sabido que o mundo é complexo e contingente, e que, portanto, os 
outros podem agir de forma inesperada – mas de antemão isso é considerado 
irrelevante para a expectativa. Mas essa irrelevância não está fundamentada na 
experimentação natural – como no caso de se saber que uma casa permanecerá 
de pé mesmo que outra seja demolida – ela se baseia em processos de 
neutralização simbólica, pois uma expectativa em si, ou seja como expectativa 
propriamente dita, não vê indiferentemente sua satisfação ou seu 
desapontamento (LUHMANN, 1983, p. 56-57). 

 

A função do direito está especialmente relacionada à dimensão temporal da 

comunicação. O direito não garante a integração dos indivíduos ou o controle social dos 

seus comportamentos; garante, sim, uma delimitação daquilo que se pode esperar no 

tempo. Embora o futuro seja sempre imprevisível e inseguro, o direito procura limitar as 
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possibilidades futuras de comportamentos dos indivíduos, dividindo as condutas aceitáveis 

daquelas que não são.38 

O sistema jurídico realiza a redução da complexidade através da estabilização de 

expectativas, tendo por objetivo a sua simplificação através de uma redução generalizante 

(LUHMANN, 1983, p. 52).  

Tal redução é feita de três formas pelo direito: (i) através da normatização 

(dimensão temporal); (ii ) através da institucionalização (dimensão social); e (iii ) através 

dos programas condicionais (dimensão material), conforme elucida Orlando Villas Bôas 

Filho: 

 

A norma seria, assim, uma forma de estruturação temporal das expectativas, que 
consistiria em fixar uma dada expectativa como normativa e, mediante 
mecanismos de absorção das frustrações, neutralizá-las contra as condutas que 
dela se desviem. 
(...) A institucionalização, por sua vez, remete ao consenso pressuposto das 
expectativas institucionalizadas, de modo que estas pressuporiam o concurso de 
terceiros que supostamente estariam dispostos a sustenta-las contra as condutas 
que as frustram. (...) Luhmann, entretanto, ressalta que há diversas formas de 
institucionalização de expectativas, destacando no âmbito do direito, as figuras 
do contrato e do procedimento. 
(...) Segundo Luhmann, a generalização material das expectativas consiste em 
fixar um ou alguns pontos de referência abstratos, com base nos quais as 
expectativas podem ser estabelecidas de forma concreta. Essa dimensão refere-se 
ao conteúdo das expectativas, do que decorre que sua generalização depende da 
abstração de pontos de referência que, dado o seu caráter abstrato, permitem 
manter uma certa constância nas expectativas. Essa abstração opera-se por meio 
de quatro princípios de identificação de sentido: a) pessoas; b) papéis; c) 
programas; d) valores. 
(...) 
Ou seja, o direito positivo moderno (posto e validado por decisões) utiliza a 
sanção como mecanismo de absorver frustrações na dimensão temporal, o 
consenso fictício para generalizar as expectativas na dimensão social, 
imunizando-as contra condutas dissidentes, e os programas decisórios para, na 
dimensão material, obter decisões a partir do esquema ‘se/então’ (VILLAS 
BÔAS FILHO, 2009, pgs. 135-137). 

                                                           
38 Celso Campilongo descreve a função do sistema jurídico (que é de promover a generalização congruente 
de expectativas normativas) nos seguintes termos: "'Generalização' equivale a dizer que o critério para a 
compreensão do sistema jurídico não pode ser individual ou subjetivo. Há 'generalização' quando um 
ordenamento subsiste independentemente de eventos individuais. Apesar de mudanças no ambiente, o 
sistema está imunizado contra outras possibilidades e permite a manutenção de expectativas. Isso envolve 
indiferença em relação ao ambiente e à totalidade de expectativas nele existentes e alta sensibilidade para as 
expectativas estruturadas normativamente. 'Congruente' significa a generalização da segurança do sistema em 
três dimensões: temporal (segurança contra desilusões, enfrentada pela positivação); social (segurança contra 
o dissenso, tratada pela institucionalização de procedimentos); material (segurança contra as incoerências e 
contradições, obtida por meio de papéis, instituições, programas e valores que fazem o sentido da 
generalização). 'Expectativas normativas' são aquelas que resistem aos fatos, não se adaptam às frustrações 
ou, na linguagem de Luhmann, não estão dispostas à aprendizagem. Nem todas as expectativas normativas 
são positivadas, institucionalizadas e formuladas em termos de programas decisionais. Em outras palavras, 
nem todas as expectativas normativas são jurídicas. Somente aquelas generalizadas de modo congruente - 
vale dizer, compatibilizadas dentro de certos limites estruturais - gozam da segurança e proeminência das 
expectativas normativas jurídicas" (CAMPILONGO, 2011a, p. 19). 
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As decisões tomadas pelo sistema jurídico influem, parcialmente, nos processos 

comunicacionais que dependem das expectativas normativas para sua estabilização e 

funcionamento (CRUZ, 2011, p. 139). A influência é parcial, sempre é bom refrisar, 

porque o sistema jurídico não tem condições de direcionar totalmente os processos 

comunicacionais ocorridos dentro de cada sistema, embora as decisões tomadas no sistema 

jurídico tenham repercussões no ambiente. 

Como os demais sistemas sociais, o sistema jurídico é cognitivamente aberto e 

operativamente fechado. O que confere fechamento operativo ao sistema jurídico é o non 

liquet. O juiz tem sempre o dever de decidir, com base nas normas vigentes e nas 

instituições estabelecidas. 

Através do texto A restituição do décimo segundo camelo39, escrito em 1985 e 

publicado no ano de 2000, Luhmann demonstra como o sistema jurídico é, ao mesmo 

tempo, cognitivamente aberto e operativamente fechado, ou seja, para se autorreproduzir 

precisa fazer referências externas:  

 

Um rico beduíno estabeleceu a sucessão por testamento a seus três filhos. A 
partilha foi estabelecida em torno de seus camelos. O filho mais velho, Achmed, 
deveria receber a metade. O segundo filho, Ali, ficaria com um quarto do 
previsto. O filho mais novo, Benjamin, teria apenas um sexto. Essa disposição (a 
princípio) parece (resultar) numa divisão desigual, arbitrária e injusta. (Porém,) 
ela corresponde mais exatamente ao valor proporcional dos filhos sob a 
perspectiva histórica de perpetuação do clã, e esta corresponde precisamente à 
alegria do pai com o nascimento de cada um deles: o segundo filho seria 
privilegiado somente no caso de o primeiro morrer sem deixar descendente varão 
etc. Daí a proporção de diminuição das partes. 
Entretanto, e devido a imprevistos, o número (total) de camelos foi reduzido 
consideravelmente antes da morte do pai. (Assim), quando ele morreu, restavam 
apenas onze camelos. Como deveriam dividir? Ali (sic!)** reivindicou, sob 
protesto, seu privilégio de filho mais velho, ou seja, seus seis (camelos). Porém, 
isto seria mais que a metade. Os outros (por isso) protestaram. O conflito foi 
levado ao juiz, o qual fez a seguinte oferta: eu ponho um camelo meu à vossa 
disposição, e vocês restituir-me-ão, se Alá quiser, o mais rápido possível. Com 
doze camelos a divisão ficou simples. Adhmed recebeu a metade, quer dizer, 
seis. Ali recebeu seu quarto, ou seja, três. Benjamin não foi prejudicado, 
recebendo seu sexto, ou seja, dois. Assim os onze camelos foram divididos e o 
décimo segundo pôde ser devolvido (LUHMANN, 2004, p. 34-35) 

 

A introdução do décimo camelo tornou possível a decisão, é fato. Tal razão é 

suficiente para afirmar que o décimo segundo camelo pertence ao próprio sistema jurídico? 

                                                           
39 In ARNAUD, André-Jean; LOPES JÚNIOR, Dalmir (organizadores). Niklas Luhmann: do sistema social à 
sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 33-107. 
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Em outros termos: o décimo segundo camelo é elemento criado pelo sistema jurídico para 

introduzir variação no direito (CAMPILONGO, 2012, p. 169) ou foi buscado no ambiente? 

Inúmeras são as discussões que podem ser daí extraídas, mas que fogem ao objeto 

do presente trabalho. Contudo, a narrativa ilustra, com requinte, a paradoxal relação 

existente entre o sistema jurídico e o ambiente que o circunda, demostrando como o 

direito, ao mesmo tempo em que necessita do ambiente para resolver suas questões, utiliza 

mecanismos próprios para alcançar as soluções. 

 

1.2.3.1 A função dos Tribunais 

 

Analisar a função de um sistema, na teoria luhmanniana, corresponde  analisar a 

sua relação com o todo. Neste sentido, a função do sistema político é a de tomar decisões 

coletivamente vinculantes; a função do sistema jurídico é garantir expectativas normativas. 

Cada sistema reproduz a si mesmo a partir de seus elementos internos. 

Os Tribunais integram o sistema jurídico, ocupando seu centro. A periferia do 

sistema jurídico é composta pela legislação e pelos contratos:  

 

A posição dos Tribunais no sistema jurídico é determinada preponderantemente 
pela distinção entre legislação e jurisdição. Os Tribunais são um lado dessa 
distinção; do outro lado encontramos a legislação. A própria distinção é vista 
como um instrumento de autodisciplina do sistema jurídico, com base em uma 
tradição que remonta à antiguidade. Ela impede que todas as questões jurídicas 
sejam decididas a partir de um ponto, a partir de um centro, que poderia servir 
simultaneamente de ponto de interferência a interesses sociais (LUHMANN, 
1990a, p. 149). 

 

Entre centro e periferia não há hierarquia, já que ambos exercem funções distintas. 

Na periferia não há a obrigatoriedade de decidir, diferentemente do que ocorre com os 

Tribunais, obrigados que estão ao non liquet (proibição da denegação da justiça), sua 

cláusula operativa: 

 

Talvez possamos tomar como ponto de partida o fato não-questionado de que só 
o sistema jurídico coage os Tribunais à decisão, por conseguinte nem o 
legislador nem as partes privadas contratantes o fazem. Com base nessa regra, os 
Tribunais constituem o centro do sistema jurídico. Tudo mais, inclusive a 
legislação, representa a periferia. Embora a lei possa coagir a organização 
administrativa do sistema político a decisões sobre requerimentos e, por 
conseguinte, à fundamentação de uma coação legal para a decisão, isso não passa 
de uma obrigação legal para a ação, similar à obrigação para um declaração 
testemunhal e sujeita ao controle e à sanção por parte do Tribunal. Em última 
instância toda e qualquer coação legal para a decisão se resume na proibição da 
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recusa da prestação jurisdicional (Verbot der Justizverweigerung) (LUHMANN, 
1990a, p. 160). 

 

Aos Tribunais compete fechar operacionalmente o sistema jurídico. A periferia, por 

ser dotada de maior irritabilidade, sensibilidade e contato com os outros sistemas 

funcionais, “funciona como um amortecedor para as questões a serem submetidas aos 

tribunais” (CAMPILONGO, 2011a, p. 164).  

Em Luhmann, “a diferença de periferia e centro não implica nenhuma diferença de 

ordem hierárquica ou de importância para a continuação da autopoiesis do sistema. Muito 

pelo contrário, a diferença é uma forma de dois lados, que demarca a separação desses dois 

lados e que pode estruturar o próprio sistema apenas como unidade da diferença. Sem 

periferia não haveria nem um centro, sem centro não haveria nenhuma periferia. A 

distinção foi formulada com vistas a um constante crossing (Spencer Brown) e, por 

conseguinte, com vistas a uma reprodução operativa do sistema que necessita de tempo. 

Mas essa forma somente pode ser criada nos seguintes termos: num sentido específico, 

vale no centro o contrário do que vale na periferia. A proibição da recusa da Justiça 

cumpre exatamente essa condição” (LUHMANN, 1990a, p. 164). 

Os Tribunais realizam uma observação de segundo grau, observam uma operação 

do sistema. Como esclarece Paulo Thadeu Gomes da Silva, "essa capacidade que tem o 

sistema jurídico de observar em segundo grau produz a sua clausura operativa, a sua 

autopoiese, pois que auto-observação significa reprodução do sistema com base exclusiva 

em seus próprios elementos: o Judiciário observa um caso jurídico que já foi observado 

pelas partes" (SILVA, 2005, p. 148). 

Conforme Luhmann, 

 

A diferenciação de um sistema jurídico autoconstituinte encontra um respaldo 
organizacional na diferenciação de legislação e jurisdição. Isso acarreta 
numerosas consequências, que podemos sugerir aqui apenas em breves tópicos: 
(1) - Torna-se possível incluir os fundamentos da vigência do Direito no próprio 
sistema jurídico na forma de uma lei constitucional, embora na forma de uma 
regulamentação especial, para a qual as regras jurídicas costumeiras (por 
exemplo, a regra da colisão, pela qual o Direito novo derroga em caso de 
contradição o Direito mais antigo), quando com este incompatível, não têm 
vigência. Ao mesmo tempo a legislação constitucional exige uma reorganização 
da referência externa, pois não podemos esperar que bons argumentos que Deus 
ou o monarca, que o representa, providenciem o texto no ano exato da revolução. 
Como é sabido, a solução chama-se "povo". 
(2) - Os fundamentos da vigência podem ser ampliados. (...) No continente 
europeu o Direito Civil Romano, aperfeiçoado no decurso da história, é 
reconhecido como Direito vigente a partir da interpretação dos Tribunais e a 
partir da importância da experiência histórica - mas isso somente enquanto o 
processo de uma codificação legal ainda não está concluído. 
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(3) - A tradicional função administrativa local dos Tribunais como órgãos de 
instâncias centrais - podemos lembrar aqui que os Estados Unidos não 
conheciam nenhuma autoridade a nível local além dos Tribunais, na época em 
que a Constituição entrou em vigor sob o dogma da separação dos poderes - é 
limitada significativamente e finalmente delegada integralmente às autoridades 
administrativas especialmente criadas para tal fim. A jurisdição (Gerichtsbarkeit) 
é neutralizada politicamente como função nuclear do sistema jurídico. Mas isso 
não significa que ela estaria condenada à ineficácia em questões de 
transformação do Direito. O contrário é verdadeiro: justamente por não poderem 
ser responsabilizados politicamente pelas consequências das suas decisões, os 
Tribunais ficam excluídos da participação na ação política, mas são por isso 
mesmo favorecidos na sua participação na transformação do Direito, sobretudo 
em áreas nas quais o legislador demonstra ser relativamente inativo 
(LUHMANN, 1990a, p. 151-152). 

 

Não obstante a função dos Tribunais seja a de promover o fechamento operacional 

do sistema jurídico, é incontestável que frequentemente são instados a se manifestar sobre 

inúmeras questões não-jurídicas, não resolvidas pelo sistema social próprio (como o 

sistema político, por exemplo). Nem sempre se espera que o tribunal resolva as questões 

políticas, com os códigos específicos do sistema político, mesmo porque não se trata da 

instância adequada para a tomada de tal decisão. O que se busca é apenas dar publicidade 

ao debate e não buscar uma decisão judicial que ponha termo à questão.  

Trata-se, sem dúvida, de uma utilização inadequada do processo judicial; mas em 

razão do non liquet, alguma solução deve ser apresentada pelo tribunal, mesmo que seja a 

simples extinção, sem apreciação do mérito da demanda, já que “a condição de observador 

de segunda ordem não autoriza os tribunais a desenvolverem papel de substitutos nem de 

coordenadores de sistemas que lhe são estranhos. O sistema jurídico não está habilitado a 

promover comunicação sanitária, decisão política, pagamentos, produção de bens, solução 

de questões científicas, pedagogia de alfabetização. Porém, muitas vezes, as decisões dos 

tribunais parecem ignorar essa obviedade. Assumem ônus que o sistema jurídico não é 

capaz de saldar” (CAMPILONGO, 2012, p. 35-36). 

Importa ressaltar que para a teoria dos sistemas todas as questões do Direito devem 

ser resolvidas pelo sistema jurídico. Neste sentido, “não existem, por conseguinte, ‘lacunas 

no Direito’, mas – quando muito – problemas de decisão não regulamentados por leis. (...) 

Os Tribunais devem, queiram ou não e independentemente da existência ou não-existência 

de uma motivação em termos de política jurídica, interpretar, construir e, se for o caso, 

‘distinguir’ os casos (como se diz no Common Law), para que possam formular novas 

regras de decisão e testá-las quanto à sua consistência frente ao Direito vigente” 

(LUHMANN, 1990a, p. 162 e 163). 
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A posição ocupada pelos Tribunais, no sistema jurídico, é correspondente à 

ocupada pelos bancos no sistema econômico e pelo Estado no sistema político:  

 

No sistema econômico a função correspondente cabe aos Bancos. Somente eles 
têm a possibilidade de vender as suas próprias dívidas com lucros, isto é, de 
conceder créditos sobre depósitos de poupança. Somente eles têm a tarefa 
paradoxal de estimular a sua periferia, isto é, o seu mundo circundante interno ao 
sistema econômico, simultaneamente para a poupança e para o endividamento, 
para a retenção e o gasto de dinheiro. E somente eles podem organizar-se 
hierarquicamente na diferença entre Banco Central, Bancos comerciais e 
clientela. Os componentes clássicos da atividade econômica que levaram as 
reflexões sobre teoria econômica a controvérsias sempre novas, a saber a 
produção, a troca e o consumo, são acontecimentos da periferia do sistema, 
embora sua importância não seja menor por causa disso, para repetir isso mais 
uma vez. Mas só no centro do sistema administra-se o paradoxo da escassez, só 
aqui a restrição é transformada com o devido cuidado em abundância. 
O sistema político nos fornece um exemplo a mais. Também aqui encontramos 
uma ordem hierárquica apenas no centro do sistema, a saber, na organização do 
Estado, que cumpre a função da tomada de decisões que obrigam a coletividade. 
A própria política não pode ser ordenada hierarquicamente. Ela opera na 
periferia do sistema, reproduz a dinâmica do sistema, filtra as chances de 
consenso para decisões que obrigam a coletividade, traz a ‘legitimação 
democrática’ (não importa o que isso significa no caso concreto) e liga o centro 
do sistema ao mecanismo de eleições políticos e da representação cotidiana dos 
interesses políticos. (...) E também aqui o centro do sistema serve para a 
dissolução do paradoxo, a saber do paradoxo da decisão que obriga a 
coletividade e, portanto, o próprio autor da decisão. Dito de outra forma: a 
organização do Estado garante a imputação (Zurechnung) da ação de agentes 
individuais a uma unidade coletiva, que não pode ela mesma agir como unidade, 
mas que deve ser ‘representada (LUHMANN, 1990a, p. 165-167). 

 

1.2.4 A manutenção da diferenciação funcional dos sistemas jurídico, político e 

econômico 

 

Se os sistemas funcionais, como o direito, a economia e a política, pretendem 

manter sua diferenciação funcional, não há como conceber a utilização de instrumentos 

típicos da política pelo direito e vice-versa. 

Para a compreensão da relação desenvolvida entre os sistemas jurídico e político 

(também válida para aquela existente entre os sistemas jurídico e econômico e os demais 

sistemas sociais), é bastante pertinente o conceito de dupla interdependência apresentado 

pela teoria sistêmica, simplificadamente designado como "dupla troca de informações", 

assim identificado: 

 

O sistema político apresenta ao sistema jurídico as premissas para as decisões 
judiciais. Para o sistema político, essa é uma técnica de limitação da liberdade do 
juiz. No interior do sistema jurídico, as limitações impostas pela lei podem ser 
vistas, simultaneamente, como a direção, o apoio e a proteção que facilitam a 
decisão judicial e tornam o sistema operacional. O sistema jurídico, em 
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contrapartida, oferece ao sistema político as premissas para o emprego da força 
física. (...) Em outras palavras: a política e o direito criam dependências 
recíprocas. Interrompem-se o circuito da força para o sistema político e o circuito 
do arbítrio para o sistema jurídico. Nesse contexto, separação de poderes, 
independência da magistratura e imparcialidade do juiz são condições essenciais 
de atuação dos dois sistemas (CAMPILONGO, 2011a, p. 94). 

 

Como se vê, os sistemas jurídico e político não só estão em constante e permanente 

contato, como mantêm uma relação de dependência recíproca, o que não significa por si 

só, na teoria dos sistemas, a perda da diferenciação funcional e a corrupção do código.  

O sistema político, de um lado, oferece as premissas operacionais para o sistema 

jurídico (as denominadas premissas de decisão). Por sua vez, o sistema jurídico as retribui, 

quer as confirmando, quer as rebatendo. Quando as premissas determinadas pelo sistema 

político são confirmadas pelo sistema jurídico, novamente o sistema político é instado a 

executá-las, já que tal função não é conferida ao sistema jurídico. 

O sistema político carece de um sistema jurídico, exterior a ele (sistema político), 

que confira eficácia às decisões políticas. Apenas um sistema externo àquele responsável 

pela tomada das decisões é que pode chancelá-las, donde se conclui que quanto maior os 

poderes decisórios atribuídos ao sistema político, maior a necessidade do sistema jurídico. 

A troca de informações, contudo, não pode importar em “corrupção dos códigos” e 

consequentemente na desdiferenciação funcional, já que cada sistema social utiliza um 

código binário próprio, “técnica de redução da complexidade dos processos de elaboração 

de informações. (...) O código não é uma norma, uma lei ou um ordenamento, amas apenas 

uma regra de atribuição e conexão aos seus termos: direito/não direito” (CAMPILONGO, 

2011a, p. 99).  

O direito apenas pode resolver as situações compatíveis com o seu código, assim 

como a política e a economia. Não pode querer tratar de questões para as quais seu código 

não pode oferecer respostas ou é absolutamente inadequado (CAMPILONGO, 2011a, p. 

99). Quando um sistema passa a operar com critérios diversos do que aqueles oferecidos 

pelo seu código próprio, ocorre a corrupção dos códigos de comunicação, com todos os 

efeitos daí decorrentes. 

 

1.2.5 A politização do Judiciário e a judicialização da política 

 

A expansão da atividade judicial recebeu, por parte da doutrina, a designação de 

politização do Judiciário ou judicialização da política.  
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Embora sem muita precisão técnica, os termos passaram a ser utilizados, ora como 

sinônomos ora não, para indicar o novo papel assumido pelo Poder Judiciário na sociedade 

contemporânea, instado a se manifestar sobre as mais diversas questões, inclusive aquelas 

de grande repercussão para a coletividade. 

O objetivo deste tópico não é analisar esta nova feição do Poder Judiciário, tema 

tratado no Capítulo 2, mas sim verificar se as designações politização do Judiciário e 

judicialização da política encontram sustentação na teoria dos sistemas de Luhmann. 

Ora, se Luhmann considera os sistemas sociais, como o direito e a política, 

autorreferenciais e autopoiéticos, operativamente fechados e cognitivamente abertos, é 

possível afirmar que "o Judiciário se politiza" e "a política se judicializa"? 

Parece-nos que não. 

Já vimos que direito e política são acoplados estruturalmente pela Constituição e 

que algumas questões interessam, concomitantemente, ao sistema político e ao sistema 

jurídico, embora sejam tratadas de forma diferenciada em cada um deles. Se a política se 

judicializa e se o Judiciário se politiza significa, no primeiro caso, que a política passou a 

ser comandada pelas regras do sistema jurídico, e que o direito foi reduzido à política, na 

segunda hipótese. Tal construção, repise-se, é incompatível com a teoria dos sistemas, 

segundo a qual os sistemas sociais são autorreferenciais e autopoiéticos, não podendo 

buscar no ambiente os elementos necessários à sua reprodução. 

Quando uma questão política é submetida ao Poder Judiciário, como fazer a 

distinção entre o que pertence exclusivamente à política - e por ela deve ser tratado, e o que 

pertence ao direito - e por ele deve ser tratado? 

Quais os limites da atuação judicial frente à uma questão política, submetida ao 

Poder Judiciário, considerando o non liquet? 

Afirma Paulo Thadeu Gomes da Silva que "mesmo quando um caso jurídico é 

apresentado ao Poder Judiciário e este emite decisão formal de desvio, asseverando que se 

trata de questão política, mesmo neste caso há a "judicialização" da questão, pois que há 

análise judicial, há decisão, ainda que seja para afirmar que o caso analisado não é jurídico, 

mas político." (SILVA, 2005, p. 103). Em outras palavras: "Vai daí que "judicializável" ou 

passível de "justiciabilidade" todos os casos apresentados ao Poder Judiciário o são, tendo 

em vista a proibição do non liquet; já aqueles que são jurídicos ou são políticos 

representam apenas uma parcela do total de casos" (SILVA, 2005, p. 104). 
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Ao tratar especificamente do fenômeno denominado “judicialização da política”, 

Celso Fernandes Campilongo ilustra com muita nitidez a referida irritação – ou 

acoplamento estrutural - entre os sistemas jurídico e político: 

 

O que significa, então, politização da magistratura? Em que medida o juiz 
imparcial, que tem na lei a pauta de orientação de suas condutas e não pretende 
suprir os déficits do sistema político, é um juiz-político? Imparcialidade, 
legalidade e cumprimento de uma precisa função constitucional não são os 
elementos próprios do modelo liberal de judicatura? Onde, consequentemente, 
encontrar a propalada “politização”? Na relação entre os sistemas político e 
jurídico a Constituição e os tribunais exercem peculiar função de permitir o 
“acoplamento estrutural” entre esses sistemas. Cada sistema mantém sua 
integridade, sua cláusula operacional, e continua a operar com base em seus 
mecanismos específicos ou autorreferenciais. Entretanto, os sistemas 
estruturalmente acoplados estão abertos a influências recíprocas, que permitem 
uma multiplicação das chances de aprendizagem na comunicação intersistêmica. 
E tudo isso sem que os sistemas político e jurídico se descaracterizem. É 
Luhmann quem destaca o fato “de que os programas do sistema jurídico não 
podem determinar completamente as decisões dos tribunais”. Consequentemente, 
a legislação e sua aplicação pela magistratura estão sempre expostas a uma 
constante irritação proveniente do sistema político. A função política do 
magistrado resulta desse paradoxo: o juiz deve, necessariamente, decidir e 
fundamentar sua decisão em conformidade com o direito vigente; mas deve, 
igualmente, interpretar, construir, formular novas regras, acomodar a legislação 
em face das influências do sistema político. Nesse sentido, sem romper com a 
clausura operativa do sistema (imparcialidade, legalismo e papel constitucional 
preciso) a magistratura e o sistema jurídico são cognitivamente abertos ao 
sistema político. Politização da magistratura, nesses precisos termos, é algo 
inevitável. 
(...) 
O acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico e político tem mão dupla. 
Não se trata apenas de uma suposta “politização” da magistratura ou de um 
Judiciário que se estrutura considerando as operações do sistema político, mas 
operando internamente com base em seus códigos de identificação do direito 
válido. O sistema político também é cognitivamente sensível às operações do 
sistema judicial (particularmente ao controle judicial da constitucionalidade das 
leis). O problema central do acoplamento estrutural entre o sistema político e o 
sistema jurídico reside no alto risco de que cada um deles deixe de operar com 
base em seus próprios elementos (o Judiciário com a legalidade e a política com 
a agragação de interesses e tomada de decisões coletivas) e passe a atuar com 
uma lógica diversa da sua e, consequentemente, incompreensível para as 
autorreferências do sistema. Essa corrupção de códigos resulta num Judiciário 
que decide com base em critérios exclusivamente políticos (politização da 
magistratura como a somatória dos três erros aqui referidos: parcialidade, 
ilegalidade e protagonismo de substituição de papéis) e de uma política 
judicializada ou que incorpora o ritmo, a lógica e a prática da decisão judiciária 
em detrimento da decisão política. A tecnocracia pode reduzir a atividade 
política a um exercício de formalismo judicial (CAMPILONGO, 2011a, p. 60-
63). 

 

Portanto, guardando coerência com a metodologia proposta (teoria dos sistemas de 

Luhmann), as expressões judicialização da política e politização do Judiciário não serão 

aqui utilizadas. 
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1.3 Legitimação pelo procedimento 

 

Na teoria luhmanniana, o direito é uma “estrutura que define os limites e as 

interações da sociedade” (FERRAZ JR., 1980, p. 1) e funciona como “mecanismo que 

neutraliza a contingência das ações individuais, permitindo que cada ser humano possa 

esperar, com um mínimo de garantia, o comportamento do outro e vice-versa” (FERRAZ 

JR., 1980, p. 1). É através das normas que o sistema jurídico cumpre tal atribuição.40 

As normas garantem as expectativas contra desilusões, mas não o comportamento 

correspondente, não podendo evitar as desilusões. Apesar dos fatos contrários, as normas 

permitem que a parte prejudicada mantenha o seu ponto de vista, embora sob protesto 

(FERRAZ JR., 1980, p. 2). 

Além do estabelecimento de normas, o direito controla as contingências através das 

instituições, mediante o processo de institucionalização. A institucionalização confere às 

expectativas o consenso de terceiros, como esclarece Tércio Ferraz Jr.: 

 

Assim, por exemplo, o contrato é uma dessas instituições que, no caso, garantiria 
o estabelecido entre as partes por acordo mútuo contra uma outra norma que uma 
das partes quisesse impor unilateralmente. A idéia de que o acordo é superior ao 
imposto unilateralmente, nos negócios privados, é uma instituição, isto é, conta 
com o consenso presumido de terceiros. Em suma, através da institucionalização 
conferimos às expectativas o consenso de terceiros, ainda que, de fato, alguns 
não estejam de acordo (FERRAZ JR., 1980, p. 2). 

 

As instituições são os mecanismos sociais que permitem imputar a terceiros um 

consenso suposto que garante o sucesso provável de uma expectativa normativa contra as 

demais. Constituem um complexo fático de expectativas de comportamento que tem por 

                                                           
40 Tércio Sampaio Ferraz Júnior apresenta um exemplo bastante elucidativo sobre a função do direito: “Para 
se ter uma idéia de como funciona esta concepção de Luhmann, podemos imaginar uma situação entre dois 
indivíduos que trocam entre si, por exemplo, tijolos por madeira. Não é impossível prever-se que esta troca 
pudesse ser realizada sem que o direito nela interviesse como estrutura. Quando, porém, começamos a pensar 
nas contingências que poderiam afetar as expectativas recíprocas dos trocadores, veremos que há uma série 
de fatores que complicam a situação ad infinitum. Para que haja um mínimo de garantia, é preciso que as 
partes possam ter uma relativa certeza de que combinado agora prevalecerá no futuro. Não só pela 
mutabilidade das opiniões e desejos, mas também das contingências biofísicas (alguém pode morrer antes de 
completada a transação), o negócio está sujeito a variações imprevisíveis no tempo. Contra esta contingência 
temporal que afeta as expectativas recíprocas, é o estabelecimento de normas que irá dar a elas a garantia 
requerida. Normas, segundo Luhmann, garantem as expectativas (mas não o comportamento correspondente) 
contra desilusões. Assim, estabelecido por via contratual que o negócio será realizado dentro de 30 dias, 
respondendo a parte inadimplente pelos prejuízos etc., fica garantida a expectativa de cada um contra o 
comportamento desiludidor do outro. As normas não podem evitar as desilusões (por exemplo, que os tijolos 
não sejam entregues), mas garantem a expectativa, permitindo que, apesar dos fatos contrários apo que se 
esperava, a parte prejudicada mantenha, sob protesto, o seu ponto de vista. Normas, nestes termos, são 
expectativas de comportamento, garantidas de modo contrafático. Normas dão às expectativas duração” 
(FERRAZ JR., 1980, p. 2). 
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base um consenso. Formam a estrutura dos sistemas sociais e nesta medida podem ser 

objetos de positivação jurídica (LUHMANN, 2010, p. 86). 

Para Luhmann, os direitos fundamentais são instituições que auxiliam a 

manutenção da diferenciação funcional, na medida em que preservam uma ordem 

diferenciada da comunicação. São instituições corretivas e bloqueadoras.  

Normas e instituições, para cumprirem a função de garantir as expectativas, devem 

estar revestidas de legitimidade. 

O conceito de legitimidade, em Luhmann, está mais relacionado à aceitação da 

decisão do que ao seu conteúdo.41 Trata-se da “disposição generalizada para aceitar 

decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância” 

(LUHMANN, 1980, p. 30).  

Neste sentido, a legitimidade diz respeito mais ao procedimento de tomada da 

decisão do que ao seu conteúdo propriamente dito: 

 

Procedimento deve aqui ser entendido como um sistema social de forma 
específica, portanto como uma solidariedade de sentido da ação fática; e 
legitimação deve ser entendida como a tomada de decisões obrigatórias dentro da 
própria estrutura das decisões (LUHMANN, 1980, p. 7). 

 

É por isso que o termo justiça não está relacionado a valores éticos ou 

metajurídicos, mas sim à consistência adequada do processo decisório, vale dizer, à 

consistência das operações internas que reconhecem e qualificam os interesses como 

protegidos ou repelidos pelo direito (CAMPILONGO, 2011a, p. 78). O direito não entende 

outras razões além daquelas traduzíveis nos termos de seu código (lícito-ilícito), de seus 

programas (condicionais, do tipo se-então) e de sua função (generalização congruente de 

expectativas normativas). 

 Em outros termos: o direito positivo deve resolver, de modo circular, tautológico e 

paradoxal, o problema de seu fundamento (CAMPILONGO, 2011a, p. 21 e 22). 

Nesta perspectiva, procedimentos são “sistemas de ação, através dos quais os 

endereçados das decisões aprendem a aceitar uma decisão que vai ocorrer, antes da sua 

ocorrência concreta” (FERRAZ JR., 1980, p. 4).  

Na obra Legitimação pelo procedimento (originariamente escrita em 1969 e 

traduzida para o português no ano de 1980), Luhmann analisa três procedimentos jurídicos: 
                                                           
41 Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “o tratamento que dá Luhmann ao problema da 
legitimidade se põe no terreno puramente fático. Uma estrutura jurídica é para ele legítima na medida em que 
é capaz de produzir uma prontidão generalizada para aceitação de suas decisões, ainda que indeterminadas 
quanto ao seu conteúdo concreto, dentro de certa margem de tolerância” (FERRAZ JR., 1980, p. 3). 
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o judiciário, o legislativo e o administrativo.42 No prefácio à nova edição da obra, o autor 

esclarece que seu objetivo não é esquematizar o processo de opção do juiz, do legislador 

ou do eleitor, mas sim de apresentar uma perspectiva adicional. Os procedimentos são 

sistemas sociais sincronizados com os processos de decisão, mas que como eles não se 

identificam. Os procedimentos fornecem algumas premissas de decisão, mas não todas. 

Considerando os objetivos do presente trabalho, apenas o procedimento judiciário 

será aqui estudado.  

Legitimidade, na visão luhmanniana, é a “disposição generalizada para aceitar 

decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância” 

(LUHMANN, 1980, p. 30).  

É preciso distinguir entre a aceitação das premissas de decisão e o conteúdo da 

própria decisão. A aceitação das premissas é que diz respeito com a legitimidade.43 E a 

aceitação das premissas ocorre mediante a institucionalização da legitimidade, e não 

através de um ato individual e isolado, como destaca Luhmann: 

 

A legitimidade depende, assim, não do reconhecimento “voluntário”, da 
convicção de responsabilidade pessoal, mas sim, pelo contrário, dum clima 
social que institucionaliza como evidência o reconhecimento das opções 
obrigatórias e que as encara, não como consequências duma decisão pessoal, mas 
sim como resultados do crédito da decisão oficial. Só através da substituição da 
motivação e responsabilidade pessoal se podem preservar a justa proporção 
necessária de observância de regras e uma prática de decisão que decorra sem 
dificuldade em organizações sociais muito complexas, que têm simultaneamente 
de diferenciar com rigor e individualizar as personalidades. Só quando se 
renuncia a vincular o conceito de legitimidade à autenticidade das decisões, na 
qual se acredita pessoalmente, se podem investigar convenientemente as 
condições sociais da institucionalização da legitimidade e capacidade de 
aprendizado nos sistemas sociais (LUHMANN, 1980, p. 34). 

                                                           
42 Trata-se de processos com diferentes graus de complexidade e de racionalidade, como esclarece Luhmann: 
“A eleição política e a legislação constituem processos de complexidade muito elevada e grau 
respectivamente pequeno de racionalidade. Oferecem mais possibilidades de generalizar temas politicamente, 
de encontrar correligionários e de tratar os problemas como não-resolvidos, apesar da decisão. Neste sentido 
são instáveis. Requerem, exatamente por isso, um engajamento fraco dos participantes não-profissionais e 
facilitam assim a reorientação. Para redução de sua elevada complexidade utilizam uma separação mais ou 
menos profunda dos processos expostos e do processo efetivo de decisão e trabalham em proporções 
consideráveis com motivos divergentes e técnicas de decisão. Os processos de decisão administrativa e os 
processos judiciais constroem-se, nestes aspectos, em princípio, de forma oposta. A sua complexidade é 
reduzida e determinada através da programação das premissas de decisão. Por isso o estabelecimento e 
descrição do decisor são utilizados aqui como garantia; e pode estar aberta ao interessado uma participação 
em todo o processo de acordo com o papel, participação que levará à especificação e isolamento dos seus 
interesses. Isto é conseguido no processo judicial e recua no processo administrativo quando este se desfaz da 
função legitimadora e se concentra totalmente na descoberta da decisão” (LUHMANN, 1980, p. 196). 
43 Esclarece Luhmann que “pode-se optar por afirmar os princípios e as normas dos quais uma decisão tem de 
“derivar” e negar contudo a própria decisão, por ter logicamente resultado errada ou com base em 
interpretações falsas ou aceitação de fatos errados. E, ao invés, podem aceitar-se decisões, sem preocupações 
quanto aos méritos a que se reportam, numa atitude de total indiferença, talvez numa recusa das suas razões 
como regras gerais de decisão” (LUHMANN, 1980, p. 32). 
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O procedimento, por sua vez, é um sistema social de ação, de tipo especial. 

Não é uma sequência fixa de ações determinadas, não sendo correto, nos atuais 

sistemas de decisão, interpretar o procedimento como rito (LUHMANN, 1980, p. 58), visto 

que a sociedade contemporânea é complexa e contingente, exposta a riscos e a incertezas. 

É um sistema social de ação, como dito nas linhas acima, porque é formado por uma 

conexão de ações, tomadas com base na seletividade das informações, tanto daquelas 

escolhidas como daquelas eliminadas, que se mantêm no horizonte, como possibilidades 

futuras.  

Neste sentido, Luhmann define os procedimentos como “sistemas sociais que 

desempenham uma função específica, designadamente a de aprofundar uma única decisão 

obrigatória e que, por esse motivo, são de antemão limitados na sua duração”. (...) Os 

processos são sistemas e têm uma estrutura; doutra forma não podiam ser processos e 

doutra forma não podiam ser sistemas e estruturas” (LUHMANN, 1980, p. 39). 

Cada processo tem uma história própria, que se diferencia da “história geral” dos 

processos. A história de cada processo tem por base o comportamento dos participantes; 

embora seja dada oportunidade de ação, não existe obrigatoriedade de ação, razão pela 

qual a ação praticada em um processo – ou a omissão – desencadeia outros atos que só 

naquele processo específico podem ser realizados, sendo de extrema relevância a atuação 

dos participantes na determinação da história do processo.44 

No processo jurídico existe a separação de papéis, atribuições reservadas aos 

participantes envolvidos e que funcionam como um filtro. Cada participante deve atuar de 

acordo com o papel por ele ocupado e não segundo o papel de outrem. Do juiz não se 

espera a prática de atos privativos de autor e réu, sob pena de ferir a imparcialidade. Das 

partes não se espera a realização de atos decisórios típicos do órgão julgador. 

O processo pode se desenrolar com a cooperação das partes, como também pode se 

desenvolver sem ela, impulsionado apenas pelo conflito existente e pela observância das 

regras procedimentais. Também não se exige consenso acerca do conteúdo da decisão. O 

que importa efetivamente é a aceitação da decisão, ainda que seu conteúdo não 

                                                           
44 Conforme Luhmann, “cada um tem de tomar em consideração aquilo que já disse, ou se absteve de dizer. 
As declarações comprometem. As oportunidades desperdiçadas não voltam mais. Os protestos atrasados não 
são dignos de crédito. Só por meio de ardis especiais se pode voltar a abrir uma complexidade já reduzida, se 
pode conseguir uma nova segurança e se pode fazer que volte a acontecer o que já aconteceu; agindo assim, 
geralmente, desperta-se a indignação dos outros participantes, sobretudo quando se tenta isto demasiado 
tarde” (LUHMANN, 1980, p. 42). 
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corresponda, na íntegra, à expectativa do participante. Em outros termos: é necessária a 

aceitação das premissas da decisão e não do conteúdo da decisão. 

Como o resultado da decisão (seu conteúdo) é sempre incerto, as partes sentem-se 

incentivadas a contribuir com seus melhores argumentos e ações, visando alcançar a 

solução que lhes for mais favorável.    

Luhmann destaca as características do procedimento jurídico nos seguintes termos: 

 

O procedimento tem de ser diferenciado por meio de normas jurídicas 
específicas da organização e por meio duma separação de poderes socialmente 
institucionalizada, como um sistema especial de ação; tem de adquirir uma certa 
autonomia graças à ligação com as normas jurídicas para se poder individualizar, 
por meio duma história própria; tem de ser suficientemente complexo para poder 
submeter ao debate os seus conflitos e poder deixar na incerteza, durante algum 
tempo, as soluções desses conflitos. Só assim, pode mobilizar motivos junto dos 
interessados para colaborarem em papéis caracterizados pela tendência para 
fixação e delimitação. Assim se elva (sic) os interessados a abandonarem as 
alternativas, conscientes ou inconscientes, de comportamentos, a executar isso 
que acontece como redução da complexidade e finalmente a aceitar a decisão, 
em situações posteriores de vida, sob a ativação de mecanismos psíquicos de 
adaptação, contra a escolha dos quais a sociedade pode permanecer 
consideravelmente indiferente (LUHMANN, 1980, p. 101). 

 

O procedimento jurídico possibilita a redução da complexidade existente no 

ambiente e a convivência com os riscos e inseguranças, típicos da sociedade atual. Mesmo 

não tendo condições de antever qual será a solução judicial para o conflito, já que a fixação 

a priori de tal conteúdo é incompatível com a teoria dos sistemas de Luhmann, tanto as 

partes envolvidas como terceiros aceitam, de antemão, que uma decisão judicial será dada 

e cumprida por todos, pois observadas as regras procedimentais pré-estabelecidas.45 

 

A apresentação dos principais conceitos desenvolvidos por Luhmann, que 

interessam ao presente trabalho, é necessária não apenas para a compreensão dos aspectos 

gerais de sua teoria, mas também para a compreensão de como ela pode servir de amparo 

teórico para o estudo do processo judicial decisório envolvendo as políticas públicas de 

saúde, tendo como premissa a diferenciação funcional dos sistemas sociais envolvidos. 

                                                           
45 Para Tércio Ferraz Jr., “Em conclusão: para Luhmann, sendo a função de uma decisão absorver e reduzir 
insegurança, basta que se contorne a incerteza de qual decisão ocorrerá pela certeza de que uma decisão 
ocorrerá, para legitimá-la. Em certo sentido, Luhmann concebe a legitimidade como uma ilusão 
funcionalmente necessária, pois se baseia na ficção de que existe a possibilidade de decepção rebelde, só que 
esta não é, de fato, realizada. O direito se legitima na medida em que os seus procedimentos garantem esta 
ilusão” (FERRAZ JR., 1980, p. 5). 
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O correto entendimento dos termos específicos da teoria, como sistemas sociais, 

sistemas psíquicos, ambiente, programas e códigos, autopoiése, auto-organização e 

autorreferência, complexidade, seletividade e contingência, evolução, redundância e 

variação, observação e organizações é pressuposto para a adequada reflexão sobre o 

acoplamento estrutural entre os sistemas sociais, questão fundamental na temática das 

políticas públicas. 
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CAPÍTULO 2 – O REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS 

DO PODER JUDICIÁRIO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Atualmente, a participação do Poder Judiciário nas mais diversas discussões, de 

natureza política, econômica e social, entre outras, não causa qualquer estranheza. Ao 

contrário. Especialmente nas questões de grande interesse e repercussão social, é esperado 

que em algum momento a questão seja posta em juízo, suscitando o pronunciamento do 

Judiciário. 

Na história das instituições, o Judiciário sempre foi considerado o poder mais 

reservado e menos conhecido46, em comparação ao Legislativo e Executivo. No entanto, se 

anteriormente a via judicial era uma opção de poucos, agora é uma alternativa utilizada por 

muitos.  

Para compreender a posição ocupada pelo Judiciário na sociedade contemporânea, 

é preciso analisar como ocorreu o processo de abertura da esfera judicial e a relevância das 

funções desempenhadas na sociedade contemporânea, à luz da teoria dos sistemas de 

Niklas Luhmann, observando a posição e a atuação dos Tribunais dentro do sistema 

jurídico e os efeitos que suas decisões causam no ambiente. 

 

2.1 A sociedade pós-moderna 

 

A sociedade contemporânea apresenta um alto grau de litigiosidade e remete ao 

Judiciário a solução de parte significativa dos conflitos nela existentes.47  

Esta característica está estritamente relacionada ao conjunto de orientações a 

valores e a interesses que configuram um padrão de atitudes face ao direito e aos direitos e 

face às instituições do Estado que produzem, aplicam, garantem ou violam o direito e os 

direitos, ou seja, à cultura jurídica de uma determinada coletividade (SANTOS; 

                                                           
46 Como destaca o Professor Boaventura de Sousa Santos, “até há muito recentemente, poucos de nós 
saberíamos os nomes dos juízes, mesmo dos juízes dos tribunais superiores de justiça ou constitucionais. Os 
tribunais eram, como dizia o professor na Universidade de Yale, Alexander Bickel, o “least dangerous 
branch” – o órgão de soberania menos perigoso ou mais fraco por não ter condições para aplicar as suas 
próprias sentenças. Viviam, pois, na obscuridade de um insuperável low profile. E, quando assumiram algum 
protagonismo, ele foi quase sempre de recorte conservador” (SANTOS, 2007, p. 13). 
47 De acordo com o Relatório Justiça em Números 2014, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, no 
final do ano de 2013, havia no Brasil 95,14 milhões de processos em tramitação. No ano de 2013 ingressaram 
28,3 milhões de casos novos. O volume de processos aumentou significativamente desde 2009, quando 
tramitavam na justiça brasileira 83,4 milhões de processos, apurando-se a variação, no quinquênio, de 13,9%. 
Constatou-se, ainda, que desde o ano de 2011, o ingresso de novas ações é maior do que a resolução dos 
casos já existentes.  
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MARQUES; PEDROSO; FERREIRA, 1996, p. 42). Algumas sociedades apresentam 

maior propensão aos litígios judiciais que outras, em razão do grau de desenvolvimento 

socioeconômico, do sistema processual vigente e especialmente pela posição adotada pelo 

Judiciário em face das demandas propostas. 

Quando o Poder Judiciário reconhece sua competência para julgar, muitas vezes 

não enfrentada propositadamente pelo Legislativo ou pelo Executivo, emite claros sinais de 

que a arena judicial é uma alternativa possível aos interessados para defesa de seus direitos 

ou no mínimo para dar visibilidade a alguns temas.48  

Ao assim atuar, o Judiciário acaba por estimular a litigância.   

Vivemos no período denominado pós-modernidade.49  

As dificuldades em identificar as características desta etapa, especialmente porque 

ela apresenta um caráter puramente negativo (já que é possível identificar o que a realidade 

atual já não é, mas ainda não é possível afirmar com algum grau de certeza o que foi 

colocado em seu lugar), levaram alguns autores, como o sociólogo Zigmunt Bauman, a 

denominá-la como pós-modernidade, ou seja, a modernidade despojada de suas ilusões50. 

Ao aprofundar seus estudos, substituiu o termo por “modernidade líquida”, para designar 

um “modo de viver enraizado no pressuposto de que a contingência, a incerteza e a 

imprevisibilidade estão aqui para ficar” (BAUMAN, 2010, p. 13). Se para a compreensão 

da modernidade se adotava o paradigma “fundir a fim de solidificar, para a compreensão 

da pós-modernidade (ou modernidade líquida), vale o paradigma “estado permanente de 

liquidez”.51 

Para a teoria dos sistemas, o que diferencia a modernidade (em sentido lato) é a 

especialização funcional.  

As sociedades modernas (em sentido lato, englobando as sociedades modernas e 

pós-modernas), em contraposição às antigas (ou pré-modernas), são caracterizadas pela 

                                                           
48 Em alguns casos, o Judiciário é acionado por quem (indivíduo, partidos políticos, etc.) teve seus interesses 
preteridos no jogo político e impetra a ação judicial ora para manifestar seu descontentamento, ora com 
intuito meramente protelatório. 
49 A ideia de pós-modernidade indica, de plano, que ela é diversa da modernidade, seu estágio posterior. 
Segundo Eduardo Bittar, “se a expressão ‘pós-modernidade’ pretende significar algo, e neste algo está 
presente uma historicidade, então aquilo que ocorre após a modernidade só pode ser um fenômeno que ou 
compreende, ou supera, ou, no mínimo, implica a ‘modernidade’” (BITTAR, 2009, p. 23). 
50 Para Bauman, “a modernidade era uma concepção de movimento e mudança que acabaria por fazer das 
movimentações e transformações algo redundante, obrigando-as a operar fora de suas próprias atividades – 
uma concepção de movimento e mudança, mas com uma linha de chegada. O horizonte que a modernidade 
mirava era a visão de uma sociedade estável, solidamente enraizada, da qual qualquer desvio mais acentuado 
apenas pode ser uma mudança para pior” (BAUMAN, 2010, p. 12). 
51 Outros autores também utilizam designações diversas, como “modernidade reflexiva” (Ulrich Beck), 
“modernidade radicalizada” (Anthony Giddens) ou “hipermodernidade” (Gilles Lipovetsky). 
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especialização funcional, vez que compostas por diversos sistemas sociais, cada qual 

operativamente fechado e cognitivamente aberto, com código binário próprio, elementos e 

estrutura específicos. 

Os critérios naturais, como o sexo e a idade, foram os primeiros a serem utilizados 

para diferenciar os grupos sociais. Foram substituídos (mas não totalmente excluídos) por 

fatores relacionados à descendência (tribos, clãs e famílias) ou à residência (aldeias e 

casas), elementos característicos da diferenciação segmentária52. As mudanças ocorridas 

nos cenários político, econômico e cultural sedimentaram uma nova categoria de 

diferenciação: a diferenciação geográfica (centro/periferia; metrópole/colônia) ou por 

estratos (nobre/plebeu; senhor/escravo).53  

Por fim, a última – e atual - forma de diferenciação social é a funcional, na qual a 

sociedade é dividida em sistemas parciais que se distinguem em razão da função que cada 

um desenvolve, tais como os sistemas político, econômico, jurídico, familiar, sanitário, 

científico, religioso. Cada sistema social observa a sociedade a partir de sua própria 

função, por meio do código binário. Não há relação de hierarquia entre os sistemas, assim 

como não existe centro ou vértice. Todas as funções são necessárias à sociedade e todas 

são igualmente relevantes, não sendo possível descrever a sociedade a partir de um único 

ponto. A sociedade funcional apresenta alto grau de complexidade.54 

A sociedade diferenciada por funções é o primeiro tipo de sociedade com caráter 

mundial, incluindo todas as comunicações produzidas no mundo, independentemente de 

limites territoriais. Atualmente existem condições sociais uniformes no mundo, as diversas 

funções (política, economia, educação, ciência, saúde, etc) desenvolvem-se 

                                                           
52 Para Bachur, “na diferenciação segmentária, dois princípios regulavam as relações sociais em um 
determinado território: reciprocidade e magia (e não ainda a religião). O pressuposto para que essa forma de 
diferenciação fosse superada estava precisamente na capacidade de que se destacasse das relações de 
parentesco uma camada superior, um estrato social que passasse a rejeitar a regra da reciprocidade face às 
demais camadas. Tal pode ter sido alcançado pelo estabelecimento de regras de endogamia para uma parcela 
da população e pela ruptura da homogeneidade territorial do clã com a superposição da diferenciação 
centro/periferia, estabelecida a partir do surgimento das cidades” (BACHUR, 2010, p. 231). 
53 A diferenciação centro/periferia permite a convivência de diferentes modos de diferenciação: “no centro, 
uma camada superior desencadeia o surgimento da estratificação ao mesmo tempo em que o antigo esquema 
de diferenciação segmentária é mantido na periferia. Na história ocidental, esse arranjo corresponde à 
transição da alta à baixa Idade Média e ao surgimento das cidades em seu sentido moderno: há um 
predomínio geral da diferenciação por estratificação tipicamente feudal, mas esse predomínio é 
progressivamente mitigado por uma renovação da diferenciação centro/periferia com o aprofundamento da 
diferença cidade/campo” (BACHUR, 2010, p. 232). 
54 Segundo Celso Campilongo, “Diferenciação funcional é o modo de organização da sociedade moderna. 
Admitindo-se que comunicação é o elemento básico e característico da sociedade, diferenciação funcional é a 
forma de organização da malha de comunicações. Tudo o que for socialmente relevante se traduz em 
comunicação. (...) Quanto maiores as possibilidades de comunicação, maior a complexidade social. Quanto 
maior a complexidade social, maior, também, a diferenciação funcional.” (CAMPILONGO, 2012, p. 5) 
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simultaneamente em todos os lugares, independentemente do grau de desenvolvimento da 

região (país ou continente). Não desapareceram por completo os critérios de estratificação 

e segmentação; no entanto eles não constituem mais premissas fundamentais (CORSI; 

ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 62). 

Como mencionado, a diferenciação funcional é típica das sociedades modernas (em 

sentido lato), mas algumas características distinguem o período moderno do pós-moderno.  

A modernidade é o estilo, costume de vida ou organização social, típico (mas não 

exclusivo) da sociedade europeia nos séculos XVII a XIX, caracterizado pela superação 

dos dogmas e limitações medievais e pela busca de uma nova dimensão social e 

econômica, fundada na liberdade e no racionalismo55. É fruto de um longo processo 

histórico e alterou, substancialmente, o plano das ideias (no âmbito da ciência e da 

filosofia), o plano da economia (Revolução Industrial e ascensão da burguesia) e o plano 

político (soberania, governo central e legislação), conforme BITTAR (2009, p. 34-43). 

É incontestável que tais mudanças trouxeram muitos progressos. Paradoxalmente, 

no entanto, revelaram aspectos negativos que culminaram com o esgotamento deste 

modelo. Como afirma Eduardo Bittar, “em nome do progresso, conseguiu-se um regresso 

tão ilimitado que ameaça colocar a humanidade toda sob uma catastrófica e irreversível 

condição de barbarização” (BITTAR, 2009, p. 87).56 

O esgotamento do projeto moderno levou, pouco a pouco, à formação de uma nova 

etapa, que já nasceu com as marcas dos avanços e fracassos da modernidade. Ou seja, 

trouxe consigo um alto grau de desilusões e realismo. Trata-se da pós-modernidade. 

Não há um corte histórico radical que separe o moderno do pós-moderno; um 

momento histórico que rompa tais barreiras (SCHWARTZ, 2004, p. 33)57; um marco 

                                                           
55 Trata-se da razão instrumental, a razão “colocada a serviço da produção, da riqueza, do pragmatismo 
produtivo, do fazer, escravizada pelas condições capitalistas, que lhe haveriam de ditar os caminhos a seguir” 
(BITTAR, 2009, p. 40). 
56 Prossegue o Autor: “(...) o processo de afirmação das sucessivas etapas do capital, do industrial ao 
financeiro, do nacional ao global, condicionou a própria identidade humana a um processo de alienação de 
sua própria natureza, em que o instrumento se converte em fim, e os meios operam independentemente do 
próprio ingrediente humano, Com a modernidade, abriu-se campo para a possibilidade de instrumentalização 
da razão, que agora se converte na inoperância de uma razão que tolera o convívio com a degradação 
humana, com a violência e com a fome” (BITTAR, 2009, p. 88). 
57 Germano Schwartz, ao comparar as sociedades moderna e pós-moderna, afirma que: “Em um corte 
histórico, a sociedade moderna encontrava-se sob a égide de dois mundos: o capitalista e o socialista. Ambos 
os sistemas possuíam líderes e nações aliadas bem conhecidas e delimitadas, motivo pelo qual era possível se 
ter uma boa noção do perigo e das certezas, fatores inexistentes nas sociedades pós-modernas. Nessas, não 
existe mais o perigo. Existe o risco. O Direito da modernidade, por seu turno, é um Direito ligado à noção 
clássica de Estado (povo, território e governo). É o Estado que produz a norma, que somente é legitimada se, 
por ele, é produzida. O normativismo reinante nos tempos modernos apregoava o desejado modelo racional 
mediante um projetado sistema jurídico fechado, em que o Direito era tratado como ciência apartada dos 
demais estamentos sociais.” (SCHWARTZ, 2004, p. 35) 
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histórico que indique o ponto final da modernidade e o ponto de partida da pós. O que 

importa para caracterizar a pós-modernidade é a consciência dos fracassos da modernidade 

e a tentativa de superação ou corrosão dos paradigmas até então vigentes.58  

Luhmann descreve a pós-modernidade como o período que se caracteriza pela  

 

(...) falta de uma descrição unitária do mundo, de uma razão vinculante para 
todos ou no mínimo uma posição correta e comum perante o mundo e a 
sociedade, precisamente o resultado das condições estruturais a que está exposta 
a sociedade moderna. Não admite nenhum pensamento conclusivo, portanto não 
suporta autoridade alguma. Não conhece posições a partir das quais a sociedade 
pode ser descrita na sociedade de forma vinculante para outros (LUHMANN, 
1997, p. 41).59 

 

A sociedade pós-moderna apresenta algumas características específicas, como visão 

pragmática dos conflitos, descentramento do sujeito, relativismo, pluralidade das 

racionalidades, lógicas estilhaçadas, complexidade, retorno da Sociedade Civil e risco 

(SCHWARTZ, 2004, p. 38). 

A pós-modernidade não é resultado de um projeto específico e também não se 

configura como uma corrente filosófica. Não consolida um grupo homogêneo de valores. 

Ao contrário. É marcada pela incerteza, pela contingência e pelo risco, ou seja, pela ideia 

de que o mundo é um projeto inacabado (BITTAR, 2009, p. 179). 

Talvez esta fluidez de valores, a insegurança em relação ao futuro e a ausência de 

objetivos específicos sejam umas das causas do excesso de judicialização. Há uma disputa 

constante entre cidadãos, entre cidadãos e o Poder Público, entre órgãos públicos, entre 

órgãos públicos e organizações privadas, entre organizações privadas e os cidadãos. Todos 

se sentem no direito de litigar porque o resultado é incerto e contingente. Resta descobrir 

porque a sociedade contemporânea elegeu o Poder Judiciário como árbitro ou arena de 

canalização para a resolução de tais conflitos.  

 

2.2 Acesso à justiça 

 

                                                           
58 Muitos autores identificam as décadas de 60 e 70 como a época que teve início a pós-modernidade, como 
Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, David Harvey, Boaventura de Souza Santos. 
59 Tradução livre do original: “se entiende por posmodernidad la falta de uma descripción unitária del mondo, 
uma razón vinculante para todos o aunque solo sea uma posición correcta y común ante el mundo y la 
sociedad, éste es precisamente el resultado de las condiciones estructurales a las que expone la sociedad 
moderna. No soporta ningún pensamento concluyente, no soporta por tanto autoridad alguna. No conoce 
posiciones a partir de las cuales la sociedad pueda ser descrita en la sociedad de forma vinculante para otros.” 
(LUHMANN, 1997, p. 41) 
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O termo “acesso à justiça” significa o acesso à ordem jurídica justa. É a “pedra de 

toque do regime democrático” (SANTOS; MARQUES, PEDROSO; FERREIRA, 1996, p. 

483), a garantia de proteção dos direitos. Sob a perspectiva subjetiva, alcança todo aquele 

que tiver interesse e necessidade de ter reconhecida a proteção de um direito; sob a 

perspectiva objetiva engloba todas as categorias de direitos (individuais, coletivos e 

difusos).  

Na ordem jurídica brasileira, o acesso ao Judiciário está expressamente assegurado 

no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito”. 

A abertura da arena judicial é um fato recente, característico da sociedade 

contemporânea, e sua compreensão se torna facilitada se rememorarmos à trajetória 

percorrida. 

 

2.2.1 Histórico 

 

Na década de 70, os Professores Mauro Cappelletti e Bryant Garth desenvolveram 

o “Projeto de Florença”, tendo por objetivo compilar dados empíricos de diversos países 

que empreenderam programas inovadores para distribuir justiça a seus cidadãos, com os 

objetivos específicos de identificar e conhecer os obstáculos que mais frequentemente se 

opunham ao acesso à justiça e, a partir do equacionamento dessas informações, encontrar 

soluções simples e facilmente implementáveis pelas nações que desejassem otimizar o seu 

sistema jurisdicional. As conclusões foram compiladas no livro “Acesso à Justiça”, 

publicado em 1978 e traduzido para o português em 1998, pela Ministra Ellen Gracie 

Northfleet.60 

Embora muitas das considerações formuladas já se encontrarem superadas pelas 

legislações atuais, é importante resgatá-las não só pela sua importância histórica, mas para 

não incorrermos no risco de regressar a estágios já vencidos. 

De acordo com os autores, o acesso à justiça é pressuposto da justiça social e 

comporta duas dimensões:  

(i) o sistema deve ser igualmente acessível a todos; e  

(ii)  o sistema deve produzir resultados que sejam individual e socialmente 

justos. 

                                                           
60 Publicado no Brasil pela Editora Fabris. 
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O conceito sofreu alterações ao longo do tempo.  

Nos séculos XVIII e XIX, nos quais predominavam os Estados liberais burgueses, 

o acesso à justiça significava o direito formal de o indivíduo propor ou contestar uma ação, 

procedimento que refletia a filosofia essencialmente individualista de direitos, então 

predominante. O Estado, nesta concepção, teria uma posição passiva, apenas assegurando 

que os indivíduos usufruíssem dos direitos de que eram titulares, não existindo a 

preocupação estatal em afastar a pobreza. A justiça, assim como os outros bens, era 

acessível àqueles que pudessem arcar com seus custos, atribuindo-se aos excluídos a 

responsabilidade pela sua incapacidade de participar do sistema. 

Nos Estados de bem-estar social, característicos do século XX, os direitos 

assumiram caráter mais coletivo que individual (como o direito ao trabalho, à saúde, à 

segurança material e à educação), demandando uma atuação positiva do Estado para a sua 

efetivação. Nesta perspectiva, o acesso à justiça ganhou relevância, por garantir a 

implementação dos direitos sociais, sendo considerado “o mais básico dos direitos 

humanos” (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 12). 

No momento atual, o acesso à justiça deve ser compreendido de maneira ampla, 

não só englobando a assistência judiciária a quem dela necessitar ou a tutela de direitos 

coletivos, mas especialmente uma nova percepção sobre o conjunto geral de instituições e 

mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e prevenir disputas nas 

sociedades modernas. 

Os obstáculos mais comuns no acesso à justiça foram agrupados pelos autores em 

três categorias: 

(i) Custas judiciais: os litígios judiciais, em regra, custam caro e os valores 

cobrados – somados aos honorários advocatícios - agem como uma barreira poderosa, 

desestimulando a utilização da via judicial. Por sua vez, as causas de pequeno valor são as 

mais prejudicadas pela barreira dos custos, já que muitas vezes os custos judiciais podem 

ser superiores ao valor da causa. De outro lado, o tempo de duração dos processos é longo, 

fator que aumenta os custos para as partes, pressionando os menos abastados a abandonar a 

causa ou aceitar acordos bastante desfavoráveis. 

(ii)  Possibilidades das partes: algumas espécies de litigantes apresentam vantagens 

em relação aos demais, como por exemplo: (1) quem possui recursos financeiros 

consideráveis, na medida em que pode pagar para litigar e pode suportar as delongas do 

litígio com tranquilidade (financeira); (2) quem possui “capacidade jurídica pessoal” de 

reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível e os meios para ajuizar uma 
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demanda; (3) quem litiga com habitualidade, já que pode fazer um melhor planejamento do 

litígio e uma economia de escala, em razão da quantidade de casos, além de desenvolver 

relações informais com os membros da instância julgadora. 

(iii)  Problemas especiais dos interesses difusos: a defesa dos interesses difusos é 

cercada de dificuldades específicas. Nos ordenamentos que asseguram a legitimidade ativa 

do indivíduo para defendê-los, a compensação individual (ou o prêmio) a ser recebida é 

muito pequena frente aos custos da ação, desestimulando os eventuais interessados. De 

outro lado, também a defesa coletiva não se mostra interessante, em razão da dificuldade 

em agregar as várias partes interessadas. 

 

Com vistas ao solucionamento dos problemas e entraves ao acesso à justiça, Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth identificaram três momentos sucessivos, denominados “ondas 

de acesso” (iniciados em 1965): 

 

(i) Primeira onda: Assistência judiciária para os indivíduos carentes 

 

Nesta fase, a preocupação precípua dos Estados era de oferecer a prestação de 

serviços jurídicos para as pessoas pobres, pagando os advogados para que realizassem tal 

função (“sistema judicare”). Além da assistência individual, os advogados contratados 

pelo Estado deveriam promover a defesa das comunidades pobres como classe, diminuindo 

os custos e tratando dos direitos na perspectiva coletiva. 

 

(ii)  Segunda onda: Representação dos interesses difusos 

 

Neste período há uma reflexão sobre as noções tradicionais do processo civil e o 

papel dos tribunais, ambos inadequados e despreparados para a discussão e defesa dos 

direitos coletivos. Ampliou-se o rol de legitimados ativos e foram promovidas reformas 

processuais a fim de adequar a legislação às questões de interesse da sociedade. 

 

(iii)  Terceira onda: Um novo enfoque de acesso à justiça 

 

O novo enfoque tem um alcance mais amplo, englobando tanto a advocacia 

(judicial ou extrajudicial, por meio de advogados públicos e particulares), como também o 

conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para 
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processar e prevenir disputas nas sociedades modernas. Essa perspectiva encoraja a 

exploração de uma ampla variedade de reformas, tanto no âmbito judicial como no 

extrajudicial. Reconhece a necessidade de alterações no processo civil e que as disputas 

têm repercussões coletivas e individuais, devendo ser criados e estimulados métodos 

alternativos para solução dos conflitos, como o juízo arbitral e a conciliação, além de 

procedimentos especiais para as pequenas causas.  

Os sistemas jurídicos modernos devem ter capacidade de atender as necessidades 

de todos os interessados, inclusive daqueles que até então eram deles alijados. A finalidade 

não é fazer uma justiça mais pobre, mas torná-la acessível a todos, inclusive aos pobres 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 165). 

Devem, ainda, tornar expresso o reconhecimento dos interesses difusos e incentivar 

o desenvolvimento de mecanismos para a solução dos conflitos em torno desta categoria de 

direitos. 

Embora as legislações atuais, em sua maioria, contemplem a possibilidade de 

acesso à população mais carente, estabeleçam normas de proteção dos interesses coletivos 

(com amplo rol de legitimados ativos e procedimentos específicos) e promovam métodos 

alternativos de solução de conflitos, na via judicial e extrajudicial, ainda há um longo 

caminho a percorrer para a consecução de uma ordem jurídica justa, nos termos propostos 

por Cappelletti e Garth. 

Por outro lado, a ampliação do acesso à justiça fez crescer, inequivocamente, a 

quantidade de questões submetidas ao Judiciário, mas não proporcionou maior grau de 

pacificação social. Atualmente há uma cultura de litígios, como se a via judicial fosse a 

única solução possível para a resolução dos conflitos. 

É preciso compreender que o Poder Judiciário tem atribuição para resolver diversas 

questões, mas não todas; que algumas questões são específicas de outros sistemas sociais 

que não o sistema jurídico, como a política, a economia, a educação. 

Vivemos, é certo, numa sociedade que delega ao Poder Judiciário a tarefa de 

resolver considerável parte dos seus conflitos, ou seja, uma sociedade que “judicializa” 

questões das mais diversas naturezas, acarretando uma macrocefalia do Poder Judiciário. 

Mas tal conclusão não significa que a via judicial é a única existente para a solução dos 

conflitos. Não é a única e nem sempre é a mais adequada. Na própria Constituição de 1988 
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estão previstos outros meios de composição dos litígios além do judicial, como a justiça de 

paz61 e a justiça desportiva62, a arbitragem63, a negociação coletiva64. 

Compete às partes interessadas eleger, entre as alternativas possíveis, a que lhe 

parece mais adequada, com os riscos daí inerentes. 

Daí a importância do tema “acesso à justiça” e do estudo precursor dos Professores 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth. 

 

2.2.2 A dimensão do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 

 

A norma inscrita no inciso XXXV do artigo 5º assegura o direito de acesso ao 

Judiciário, garantindo a inafastabilidade ou a indeclinabilidade da jurisdição. Não constitui, 

no entanto, uma inovação da Carta de 1988, já que os textos constitucionais anteriores 

estabeleciam regras relativas à intervenção judicial, destacando-se as principais passagens: 

 

(i) Emenda Constitucional 3/1926: 

 

Artigo 60 - Aos juízes e Tribunaes Federaes: processar e julgar: 
... 
§ 5º - Nenhum recurso judiciário é permitido, para a justiça federal ou local, 
contra a intervenção nos Estados, a declaração do estado de sítio, e a verificação 
de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de mandato dos 
membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual; assim como, 
na vigência do estado de sítio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos 
praticados em virtude delle pelo Poder Legislativo ou Executivo. 

 

(ii)  Constituição de 1934: 

 

Art. 68 - É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente 
políticas. 
 
ADCT-CF/34: 
Art. 18 - Ficam aprovados os actos do Governo Provisorio, dos interventores 
federaes nos Estados e mais delegados do mesmo Governo, e excluida qualquer 
apreciação judiciaria dos mesmos actos e dos seus effeitos (sic). 

 
                                                           
61 “Art. 98 – A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: (...) II – justiça de paz, 
remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos 
e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de 
outras previstas na legislação.” 
62 “Art. 217 – (...) § 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei”. 
63 Constituição Federal, artigo 114, § 2º. 
64 Constituição Federal, artigos 8º e 114, § 2º. 
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(iii)  Constituição de 1937: 

 

Art. 94 - É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente 
políticas. 
 
Art. 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus juízes poderão 
os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou de ato do Presidente da 
República. 
Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei 
que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem estar do povo, à 
promoção ou defesa do interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da 
República submetê-la novamente ao exame do Parlamento; se este a confirmar 
por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem efeito a decisão 
do Tribunal. 

 

(iv) Constituição de 1946: 

 

Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
§ 4º - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
de direito individual. 

 

(v) Constituição de 1967: 

 

Art. 150 - 
(...) 
§ 4º - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
de direito individual. 

 

(vi) Constituição de 1969: 

 

Art. 153 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
§ 4 - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se 
exauram previamente as vias administrativas, desde que não exigida garantia de 
instância, nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o 
pedido. 

 

Assim, a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, não introduziu uma 

norma inédita no ordenamento. Especificamente em relação ao texto anterior, apenas 

retirou a condição imposta para o ingresso no Judiciário (exaurimento das instâncias 

administrativas). Em linha de princípio, a partir de 05/10/1988, é admissível o ajuizamento 
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de ação judicial desde que se comprove que houve lesão ou ameaça de lesão a direito, 

sendo desnecessária a prévia discussão administrativa para o exercício do direito de ação.65 

É preciso ressaltar que a possibilidade de ajuizamento de ação judicial, frente à 

suposta lesão ou ameaça de lesão a direito, não significa, em todos os casos, que a resposta 

judicial consistirá numa decisão de mérito. Em inúmeras situações, a decisão judicial 

apenas põe fim ao processo sem adentrar ao mérito da discussão66. Portanto, o que o texto 

constitucional assegura é o acesso ao Judiciário e não a uma decisão de mérito.67  

Ao contrário dos Poderes Executivo e Legislativo, o Judiciário é sempre obrigado a 

se pronunciar, em face da proibição do non liquet. Desta forma, ainda que para afirmar que 

a ação proposta ou a relação jurídica processual contém algum vício insanável e deve ser 

liminarmente extinta, não há alternativa ao órgão judicial que não a prolação de sentença 

que ponha termo ao processo (apreciando o mérito ou não). 

Há entendimento doutrinário, minoritário, no sentido de que o comando contido no 

inciso XXXV do artigo 5º da Constituição é dirigido precipuamente ao Poder Legislativo e 

apenas indiretamente aos jurisdicionados, na medida em que visa a impedir a edição de 

normas que obstem o acesso ao Judiciário.68 

                                                           
65 Este foi o entendimento majoritário adotado pelo Supremo Tribunal Federal desde a promulgação da 
Constituição de 1988. No entanto, ao menos no âmbito previdenciário, outra diretriz foi acolhida pela Corte, 
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240, ocorrido em 27 de agosto 
de 2014. De acordo com o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, a inexistência de prévio requerimento 
administrativo descaracteriza a ocorrência de lesão ou ameaça de lesão a direito. Para a propositura da ação, 
não se exige, contudo, o exaurimento da via administrativa, mas a comprovação de indeferimento do pedido, 
de forma total ou parcial, ou a ausência de resposta pela autarquia previdenciária (INSS – Instituto Nacional 
do Seguro Social) no prazo legal de 45 dias. Foram estabelecidas regras de transição aplicáveis às ações já 
ajuizadas anteriormente em que não houve prévio requerimento administrativo. 
66 O artigo 267 do Código de Processo Civil estabelece tais casos: “Art. 267 – Extingue-se o processo, sem 
resolução de mérito: I – quando o juiz indeferir a petição inicial; II – quando ficar parado durante mais de 1 
(um) ano por negligência das partes; III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V – quando o juiz acolher a alegação de 
perempção, litispendência ou de coisa julgada; VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, 
como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; VII – pela convenção de 
arbitragem; VIII – quando o autor desistir da ação; IX – quando a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal; X – quando ocorrer confusão entre autor e réu; XI – nos demais casos prescritos neste 
Código”. 
67 O artigo 269 do Código de Processo Civil indica as hipóteses de extinção do processo com análise do 
mérito, quais sejam: “I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; II – quando o réu reconhecer a 
procedência do pedido; III – quando as partes transigirem; IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a 
prescrição; V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação”. 
68 Esta é a posição defendida por Rodolfo de Camargo Mancuso, para quem: “Embora inserida no capítulo 
dos “direitos e deveres individuais e coletivos” (art. 5º e incisos), trata-se de norma precipuamente dirigida ao 
Legislativo, e só indiretamente aos jurisdicionados, porque aquele inciso adverte esse Poder – e, reflexamente 
o Executivo, quanto à propositura de projetos de lei – para que se abstenham de apresentar textos tendentes a 
excluir certos conflitos ao contraste jurisdicional” (MANCUSO, 2014, p. 67). Com a devida vênia ao autor, 
não concordamos com sua posição, quer pelo capítulo onde a norma está inscrita (“dos direitos e deveres 
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Se na perspectiva de Luhmann, a função dos Tribunais é de promover o fechamento 

operativo do sistema jurídico, não há como defender o entendimento de que ele não tem 

competência para apreciar as ações envolvendo – ainda que supostamente – qualquer lesão 

ou ameaça a direito. Toda e qualquer situação submetida ao Judiciário deve receber uma 

resposta, face à proibição do non liquet. 

É preciso distinguir, portanto, a justiciabilidade da adjudicação. 

A justiciabilidade significa a possibilidade de se recorrer ao Judiciário; a 

adjudicação significa a análise do mérito pelo órgão judicial (SILVA, 2010, p. 128).  

A adjudicação assume contornos diversos na sociedade contemporânea. O processo 

civil tradicional, característico do modelo liberal, oferecia respostas aos conflitos de 

natureza privada, existentes entre duas partes, sem reflexos diretos perante terceiros. O 

papel do Judiciário era apenas de adjudicar o direito a uma das partes, num jogo de soma 

zero, em que um vence e o outro perde. 

A pós-modernidade é caracterizada por outros tipos de demanda, que envolvem 

sujeitos e interesses indeterminados. O processo civil deve contemplar novos legitimados 

ativos para representar os direitos coletivos (em sentido amplo) bem como a extensão dos 

efeitos das decisões. Uma nova forma de adjudicação, pelo Judiciário, deve ser 

desenvolvida. Uma adjudicação muito mais calcada na administração dos conflitos do que 

na simples entrega da prestação jurisdicional. As respostas judiciais devem corresponder 

aos novos tipos de litígio apresentados. 

Tal constatação não significa que deve ser limitado o acesso ao Judiciário, criando 

óbices não previstos no ordenamento jurídico. Podem ser criados, ao contrário, incentivos 

para que outras formas de composição dos litígios sejam adotadas, mas não impostas em 

substituição à via judicial.  

Para Rodolfo de Camargo Mancuso “é preciso dessacralizar o acesso à justiça, 

visualizá-lo em termos de uma oferta residual, uma garantia subsidiária, disponibilizada 

para as controvérsias não dirimidas ou mesmo incompossíveis por outros meios, auto e 

heterocompositivos. Com isso, o Judiciário poderá então dedicar-se aos processos 

efetivamente singulares e complexos, ao invés de produzir justiça de massa, através de 

organismos cada vez maiores, que empenham parcelas crescentes do orçamento estatal e 

conduzem a um indesejável gigantismo da máquina judiciária” (MANCUSO, 2014, p. 73). 

 

                                                                                                                                                                                
individuais e coletivos”), quer em razão em razão da evolução constitucional da garantia do acesso ao 
Judiciário, como destacado acima, mostrando-se relevante a afirmação expressa de sua fundamentabilidade. 
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2.3 A releitura do princípio da separação de poderes à luz da teoria sistêmica 

 

Desde a Constituição brasileira de 1824, o Judiciário é tratado como Poder, ao lado 

do Executivo e do Legislativo69, constando do texto constitucional em vigor que “são 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário” (artigo 2º). 

Um breve giro pela história demonstra que o Judiciário nem sempre foi considerado 

um Poder independente, sendo “relativamente recente, e ainda longe da aceitação 

universal, a ideia da atividade do juiz como carreira de Estado. O que tem prevalecido é a 

concepção do juiz como representante do povo ou de um segmento da sociedade ou, então, 

como auxiliar do governo para tarefas específicas, consideradas de grande relevância.” 

(DALLARI, 2008, p. 10). 

 

2.3.1 A independência do Poder Judiciário 

 

A questão da independência está estreitamente relacionada à forma de nomeação 

dos juízes e ao papel reservado ao órgão judicial, condições variáveis em cada momento 

histórico e em cada localidade, indicando-se a seguir os modelos de maior destaque, 

independentemente do período histórico ocorrido entre eles.  

Na Grécia antiga, conferia-se o título de “magistrado” aos cidadãos que exercessem 

algum tipo de poder de comando, civil ou militar, no interesse público, variando o processo 

de escolha dos magistrados segundo o sistema político vigente:  

 

Em síntese, nos sistemas oligárquicos só os membros da classe dominante 
podiam ser magistrados, o que demonstra que se tratava de uma posição de 
relevo político e social. Nos sistemas democráticos toda a massa de cidadãos 
podia aspirar à magistratura e participar da escolha dos magistrados. Em ambos 
os casos, o magistrado decidia como representante dos que haviam participado 
de sua escolha, recebendo desse processo sua legitimidade para decidir. E pelo 
universo dos que poderiam ser escolhidos fica claro que a magistratura não era 
tarefa para especialistas. (DALLARI, 2008, p. 10). 

 

Em Roma, a magistratura sofreu influência da expansão territorial e das 

consequências daí decorrentes (integração de novos povos e contato com costumes 

diversos), ganhando ares de complexidade. A sociedade era dividida em classes sociais e a 

                                                           
69 Na Constituição de 1824, também foi contemplado o Poder Moderador (Art. 10. Os Poderes Politicos 
reconhecidos pela Constituição do Imperio do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o 
Poder Executivo, e o Poder Judicial). 
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magistratura espelhava tal quadro, existindo magistrados patrícios e plebeus, eleitos pelos 

membros da respectiva classe. A magistratura era guiada pelas ideias de representação e 

seleção (por meio de eleições).  

Já na época imperial, a magistratura tinha outros traços. Os magistrados não eram 

mais eleitos e não eram representantes de determinada classe. Eram nomeados pelo 

imperador, agindo como seu longa manus. 

Dando um salto para a Idade Média, constata-se que a partir do século nono o perfil 

dos magistrados sofreu significativas alterações. Era a época do desenvolvimento das 

corporações, do aumento da riqueza e da cristalização do poder político das ordens 

religiosas, principalmente Igreja Católica. Criaram-se tribunais corporativos e eclesiásticos 

independentes, decidindo sobre matéria cível e criminal, assegurando a certas pessoas o 

privilégio de não serem julgadas pelos tribunais do rei. 

Já no final da Idade Média, com o fim do feudalismo, não se distinguiam, com 

nitidez, os espaços público e privado. A aristocracia era composta pelos grandes 

proprietários e exercia a titularidade do poder político. A magistratura, nesta configuração, 

integrava o aparato de poder dos aristocratas e os juízes agiam como se exercessem 

atividade privada, pois eram proprietários de cargos e vendiam ao povo a prestação 

jurisdicional, como observa Dalmo Dallari: 

 

(...) Nessa fase histórica, referida pelos teóricos franceses como ancien régime, o 
ofício dos juízes, que integravam os Parlements, era considerado um direito de 
propriedade, tendo a mesma situação jurídica das casas e das terras. Em tal 
situação, a magistratura podia ser comprada, vendida, transmitida por herança, 
ou mesmo alugada a alguém quando o proprietário não se dispunha a exercer a 
magistratura mas queria conservá-la, para futura entrega a um descendente que 
ainda era menor de idade. O ofício era rendoso, pois a prestação de justiça era 
paga, havendo muitos casos de cobrança abusiva (DALLARI, 2008, p. 15). 

 

Naquele período histórico, os juízes eram temidos, já que “no ambiente de lutas que 

caracterizou grande parte da Europa do século dezessete, governantes absolutos utilizaram 

os serviços dos juízes para objetivos que, muitas vezes, nada tinham a ver com a solução 

de conflitos jurídicos e que colocavam o juiz na situação de agente político arbitrário e 

implacável. Em tal circunstância, a escolha dos juízes era feita diretamente por quem 

detinha o comando político, o que deixava evidente que eles decidiam e praticavam outros 

atos, não decisórios, em nome e com o respaldo dos chefes supremos. Mas, evidentemente, 

os juízes estavam obrigados a manter fidelidade, antes de tudo, aos interesses de quem os 

tinha escolhido”. (DALLARI, 2008, p. 12). 
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A história de Montesquieu, que escreveu a célebre obra Do espírito das leis, 

publicada em 1748, reflete com bastante fidedignidade a situação dos magistrados. Em 

1716 ele herdou de um tio o cargo de membro do Parlament de Bordeaux, que era um 

órgão judiciário coletivo, tendo nele permanecido até 1726, quando finalmente o vendeu, 

porque necessitava de dinheiro e porque não sentia interesse pela atividade. Com base em 

sua experiência pessoal, defendeu com bastante rigor a temporariedade do cargo de 

magistrado e o controle de um poder pelo outro. Suas ideias tiveram grande influência no 

texto constitucional francês de 1791, que estabeleceu a eletividade e a temporariedade dos 

juízes.  

Ainda na França, a partir de 1814 todos os juízes passaram a ser nomeados pelo rei. 

Com a implantação do sistema republicano, em 1848, foi mantida a designação dos juízes 

mediante nomeação, que passou a ser de competência do presidente da República, tendo 

sido assegurada pela Constituição a vitaliciedade dos juízes de primeira instância e dos 

tribunais superiores. No regime atual francês, em vigor desde 1958, não se utiliza a 

expressão “poder judiciário”, mas sim “autoridade judiciária”. 

A situação da magistratura, sobretudo em relação à independência dos juízes, é 

bastante diversa nos Estados Unidos da América que “procurou aplicar, de maneira bem 

acentuada e com rigor lógico, o princípio da separação de poderes, criando-se um sistema 

que foi chamado de “freios e contrapesos”, sendo reservada ao Judiciário uma função, 

precipuamente, de controle, mas sem se afastar totalmente dos padrões ingleses, ao mesmo 

tempo em que procurava assegurar o caráter democrático das instituições, inclusive da 

magistratura” (DALLARI, 2008, p. 17).  

Este breve e simplificado histórico demonstra que a condição de poder e de 

independência não são inerentes à magistratura, mas sim uma característica atribuída por 

determinadas ordens jurídicas à categoria que tem como função típica interpretar o direito. 

 

2.3.2 As funções exercidas pelos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo na 

sociedade contemporânea pela perspectiva sistêmica 

 

A noção clássica de tripartição de poderes, segundo a qual o Legislativo é 

responsável pela edição das leis, o Executivo pela sua execução e por seu cumprimento e o 

Judiciário pela resolução dos conflitos, não se mostra totalmente adequada à realidade, já 
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que todos os órgãos estatais praticam, até por determinação constitucional, funções outras 

que não as consideradas “típicas”.70  

Sequer a concepção de “poder” se mostra adequada, já que Judiciário, Legislativo e 

Executivo são órgãos do Estado e nesta condição exercem parte das funções que o Estado 

está obrigado a prestar. Atualmente, está se consolidando a noção de que o Estado é uno e 

uno é o seu poder. Neste sentido, todos os órgãos estatais (Legislativo, Executivo e 

Judiciário) devem estar alinhados com os escopos do Estado, comprometidos e vinculados 

à política estatal (GRINOVER, 2011), como alerta Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

Ao contemporâneo Estado Social de Direito não mais contenta uma singela 
divisão em Poderes (palavra que denota um ranço autoritário, ligado a uma 
concepção arcaica e estática da Autoridade Pública), mas, antes e superiormente, 
cabe falar numa divisão em Funções, visão mais afinada com a ideia de um 
Estado retributivo e prestador, engajado socialmente – o ideário do Welfare 
State – e comprometido com a consecução de metas e programas adrede 
estabelecidos, no ambiente de uma desejável telocracia” (MANCUSO, 2014, p. 
328). 

 

De tudo resta claro que o Poder Judiciário, por clara opção do legislador 

constituinte de 1988, tem possibilidade de atuar, em seu âmbito de atribuições, em 

igualdade de condições com o Legislativo e o Executivo.  

Na perspectiva sistêmica, isso significa que os sistemas jurídico e político são 

funcionalmente diferenciados e não há entre eles qualquer hierarquia, posto que na 

sociedade funcionalmente diferenciada não existe centro ou vértice  

De outro lado, o cenário brasileiro (sistema presidencialista, amplo rol de direitos 

constitucionalizados e mudanças no interior da própria magistratura) criou as condições 

potenciais para que o Poder Judiciário se afirmasse como instituição, fato que poderia ou 

não ocorrer, na medida em que modelos institucionais e cartas de direitos fornecem 

parâmetros de ação aos juízes, potencialidades que podem ou não se concretizar. São 

indicadores que delineiam possibilidades; são qualidades com condições de se 

desenvolverem tanto no sentido da expansão como, inversamente, da retração. Essas 

determinações moldam papéis e sustentam expectativas (SADEK, 2011, p. 10).  

O órgão judicial tem a atribuição de exercer a função estatal de solucionar os 

conflitos jurídicos e está comprometido com os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, estabelecidos no artigo 3º da Constituição Federal, verbis: 

                                                           
70 Consta da Constituição Federal de 1988 que o Presidente da República decide (art. 84, X) e legisla (art. 
62); o Legislativo administra (arts. 51, IV; 52, XIII) e julga (art. 52, I e II); e o Judiciário administra (arts. 96, 
I; 99) e legisla (arts. 93; 96, II; 102, § 2º). 
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I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Por ter se transformado em importante arena de debates e por ser crescentemente 

invocado pelos cidadãos para resolver questões envolvendo direitos fundamentais, muitas 

vezes o juiz é classificado como “ator político”. 

Na perspectiva luhmanniana, o Judiciário integra o centro do sistema jurídico. 

Portanto, já de plano parece incorreto afirmar que o juiz é um ator político já que ele não 

faz parte do sistema político. Suas decisões produzem efeitos no ambiente, inclusive no 

sistema político, mas são tomadas no interior do sistema jurídico, através das operações e 

elementos específicos do direito. Desta forma, é um “ator jurídico”, pois em suas 

operações utiliza exclusivamente o código comunicativo do sistema jurídico (lícito/ilícito), 

não podendo lançar mão do código da política (governo/oposição) ou da economia (ter/não 

ter). 

As decisões proferidas pelo Judiciário cumprem um importante papel para a 

manutenção da democracia. Ao possibilitar que o órgão judicial reveja os atos praticados 

pelos Poderes Legislativo e Executivo, sob o aspecto da legalidade e constitucionalidade, o 

legislador constituinte impôs um sistema de freios e contrapesos, possibilitando que um 

Poder fiscalize a atuação do outro, nos limites impostos, ora validando, ora invalidando os 

atos praticados em outra esfera, chancelando sua legitimidade.71 

A possibilidade de revisão judicial concede primazia ao Poder Judiciário para 

interpretar o direito, o que não significa que o órgão judicial é o seu único intérprete. A 

rigor, pela teoria dos sistemas são os sistemas sociais (sistema jurídico, sistema político, 

sistema econômico, entre outros) que realizam a interpretação do direito.72 

No entanto, nem sempre a decisão judicial põe uma pá de cal na discussão, mas 

simplesmente adiciona uma nova informação, fazendo com que os demais Poderes, cada 

um na sua esfera de atribuições, produzam reações. Dois exemplos bastantes elucidativos 

ocorridos recentemente no ordenamento jurídico brasileiro ilustram tal afirmação:  

                                                           
71 Segundo Conrado Mendes, “A corte, em virtude de sua posição institucional, teria condições singulares 
para tomar certos tipos de decisão. Não seria um órgão que se legitima pelo critério populista, mas por uma 
expertise. Essa expertise diz respeito à aplicação do direito ao caso concreto. Há uma divisão de trabalho 
jurídico entre os poderes. Cada um tem uma função típica que não deve ser misturada: criar regras, executá-
las e adjudicar conflitos conforme essas regras” (MENDES, 2011, p. 77). 
72 A questão será retomada no Capítulo 4. 
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(i) Contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados  

 

O texto originário da Constituição de 1988 não continha qualquer previsão de 

incidência de contribuição social sobre os proventos dos servidores públicos aposentados.  

Pela Emenda Constitucional nº 03/1993 introduziu-se o § 6º ao artigo 40 da CF-88, 

para estabelecer que “as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão 

custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na 

forma da lei”.  

Neste contexto, foi editada a Medida Provisória nº 1.415, de 29 de abril de 1996, 

que deu nova redação ao artigo 231 da Lei nº 8.112/1990 e instituiu a contribuição dos 

denominados servidores inativos73. No entanto, a Medida Provisória nº 1.415 foi atingida 

pela caducidade e não foi convertida em lei.  

Em 1998, o § 6º do artigo 40 da Constituição Federal teve sua redação alterada pela 

Emenda Constitucional nº 20/1998, e nada mais dispôs sobre a cobrança de contribuição 

previdenciária por parte dos servidores inativos74.  

Não obstante, um ano depois a Lei nº 9.873/99 estabeleceu a contribuição dos 

inativos no setor público. O dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.010-2/DF - 

Relator Ministro Celso de Mello, ao fundamento de que a exação não poderia ser instituída 

por lei ordinária.  

Atendendo às diretrizes estabelecidas pela Corte Suprema, o Poder Executivo 

elaborou então um projeto de emenda constitucional, o qual fora devidamente aprovado 

pelo Congresso Nacional, em conformidade com as regras constitucionais e que culminou 

com a instituição válida da exação no ordenamento, por força da Emenda Constitucional nº 

41/2003. O Supremo Tribunal Federal também foi instado a se manifestar sobre a 

constitucionalidade/inconstitucionalidade da nova contribuição e no julgamento das Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.105 e 3.128 considerou sanado o vício formal antes 

existente, declarando, no mérito, a constitucionalidade da cobrança pretendida. 
                                                           
73 O “caput” do artigo 231 da Lei nº 8.112/90, alterado pela MP 1415/96, dispunha que “O Plano de 
Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais 
obrigatórias dos servidores ativos e inativos dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações 
públicas”, sendo fixado no § 3º que “a contribuição mensal incidente sobre os proventos será apurada 
considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de remuneração estabelecidas para os servidores em atividade”. 
74 O artigo 40, § 6º, com a redação dada pela EC 20/98, estabelece que “Ressalvadas as aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo”. 
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(ii)  Aviso prévio proporcional  

 

A Constituição Federal, no inciso XXI do seu artigo 7º, garante ao trabalhador 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 

da lei. Por duas décadas esteve em tramitação, perante o Congresso Nacional, um projeto 

de lei para regulamentação do aludido dispositivo constitucional. Em junho de 2011, o 

Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de mandado de injunção impetrado por 

determinado trabalhador, tendo por objeto a concessão de aviso prévio proporcional na sua 

situação concreta.  

Após a apresentação do voto do Relator, o julgamento foi suspenso, em razão das 

divergências apuradas entre os Ministros acerca do teor da regra a ser criada para o caso 

concreto. Antes que o julgamento fosse retomado, foi editada pelo Congresso Nacional a 

Lei 12.056/2011, disciplinando a norma constitucional e implementando o aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço nas relações de trabalho. 

 

Estes casos, que não são únicos no cenário brasileiro, demonstram a dinâmica 

ocorrida entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

Sob a perspectiva da teoria dos sistemas, indicam os limites operacionais de cada 

um dos sistemas sociais envolvidos na disputa. É estabelecida uma via de mão dupla entre 

os sistemas. O sistema jurídico, ao ratificar a validade de um ato praticado pelo sistema 

político, com as lupas e ferramentas do sistema jurídico, colabora para a manutenção da 

diferenciação funcional dele, sistema político. E o sistema político, ao tempo que busca a 

ratificação dos seus atos, pelo sistema jurídico, sob a ótica da legalidade, também colabora 

para a manutenção da diferenciação funcional do sistema jurídico. 

O Judiciário, ao interpretar o direito, não tem como premissa impedir a realização 

de projetos políticos, mas tão somente de verificar sua conformidade com a ordem jurídica. 

É certo que, muitas vezes, ao apontar um vício formal, como no caso da contribuição 

previdenciária dos servidores inativos, o Judiciário pode retardar a execução de um projeto 

político, mas não de impossibilitá-lo totalmente. Esta não é sua função precípua. 

O tema foi objeto de estudo por Conrado Hübner Mendes, que buscou desenvolver 

um modelo de teoria normativa da interação entre parlamentos e cortes na busca da 

proteção de direitos numa democracia constitucional. A fim de responder à pergunta 

“quem deve decidir por último?”, ele propôs o método de deliberação interinstitucional 
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(entre parlamentos e cortes), em substituição à deliberação intrainstitucional (dentro de 

parlamentos e cortes).75 Afirma que no interior das instituições, há uma prática mínima de 

diálogo antes da tomada das decisões. No entanto, para o aperfeiçoamento da democracia, 

é necessária a ocorrência de um diálogo entre as instituições, sobretudo entre os 

parlamentos representativos e as cortes constitucionais, objeto de estudo das “teorias do 

diálogo”.76 A última palavra é sempre provisória, um ponto final dentro de uma “rodada 

procedimental”. Um novo recomeço é possível, sempre.77 Portanto, a pergunta correta é 

“quem tem direito à última palavra provisória?”. Para que uma nova resposta prevaleça 

sobre a anterior, são exigidos argumentos de qualidade (ou melhor desempenho 

deliberativo), condição que favorece o aprimoramento da democracia. 

As discussões atualmente promovidas na democracia brasileira e a crescente 

judicialização dos mais diferentes temas têm aprofundado o debate sobre o papel do 

Judiciário na sociedade contemporânea e sobre o preparo dos juízes para exercer essa nova 

missão, como indaga José Eduardo Faria:  

 

a) em que medida estarão os tribunais brasileiros aptos, do ponto de vista técnico 
e organizacional, para lidar com os conflitos de natureza coletiva envolvendo 
grupos, classes e coletividade? b) em face da explosão da litigiosidade, registrada 
a longo desses últimos anos, o que o Judiciário faz para desempenhar com um 
mínimo de eficiência as suas funções de absorver as tensões e dirimir conflitos? 
c) ao exercerem essas funções, especialmente no que se refere aos direitos 
humanos e aos direitos sociais, os juízes continuam agindo como simples 
intérpretes da legislação em vigor? ou têm conseguido ampliá-la por via 
jurisprudencial, tornando-a mais flexível e adaptável às diferentes circunstâncias 
sócio-econômicas do momento de sua aplicação? d) em que medida continuam 
os magistrados sendo ainda formados na tradição formalista da dogmática 
jurídica, valorizando apenas os aspectos lógico-formais do direito positivo, ou, 
pelo contrário, já estarão recebendo uma formação capaz de leva-los a preencher, 

                                                           
75 Na obra anterior, “Controle de constitucionalidade e democracia”, o Autor propôs um novo papel a ser 
desempenhado pela revisão judicial, qual seja, a corte como um contrapeso à política majoritária e como a 
instituição com a oportunidade de inserir um argumento moral na agenda. Para fundamentar os argumentos 
favoráveis à revisão judicial, de um lado, e à legislação, de outro, o Autor valeu-se das teorias de Ronald 
Dworkin e Jeremy Waldron, respectivamente. 
76 Estas teorias, segundo Conrado Mendes, “estão preocupadas em entender o significado de sua interação. 
Apresentam uma forma nova de olhar a revisão judicial e o processo legislativo, vítimas de desconfiança por 
parte das teorias da última palavra” (MENDES, 2011, p. 106). Propõe, assim, uma terceira via e apresentam 
duas características gerais: “a recusa da visão juricêntrica e  do monopólio judicial na interpretação da 
constituição, a qual é e deve ser legitimamente exercida pelos outros poderes; a rejeição da existência de uma 
última palavra, ou, pelo menos, de que a corte a detenha por meio da revisão judicial” (MENDES, 2011, p. 
107). 
77 Segundo o Autor, “o recomeço, entretanto, implica em nova mobilização de diversos recursos necessários 
para movimentar a máquina institucional: entre outros, recursos de tempo e de esforço argumentativo, 
importantes para os argumentos desse livro. Nesse sentido, a instituição que decide por último dentro de uma 
rodada procedimental, ainda que possa ser desafiada em novas rodadas, nem por isso é inofensiva. Tem o 
poder de exigir uma nova mobilização e, portanto, de atrasar a realização de um determinado projeto. Mesmo 
que enfraquecido, o problema de legitimidade do detentor da última palavra não desaparece” (MENDES, 
2011, p. 170). 
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na aplicação de normas abstratas aos casos concretos, o hiato existente entre a 
igualdade jurídico-formal e as desigualdades sócio-econômicas? (FARIA, 2010, 
p. 11-12). 

 

A teoria dos sistemas, embora não apresente um pacote pronto de respostas, fornece 

instrumentos que podem auxiliar o sistema jurídico a, mantendo sua diferenciação 

funcional, encontrar soluções que lidem adequadamente com as complexidades da 

sociedade contemporânea, como as acima indicadas por José Eduardo Faria. 

 

2.4 O controle de constitucionalidade e a teoria sistêmica do direito 

 

2.4.1 Aspectos gerais 

 

Controle de constitucionalidade, ou judicial review, é a atribuição conferida ao 

Poder Judiciário para rever os atos normativos praticados pelos outros Poderes, pelo 

prisma da conformidade material ou formal com a Constituição Federal. 

O marco histórico da teoria do controle de constitucionalidade é o julgamento do 

caso Marbury v. Madison, pela Suprema Corte americana no ano de 180378, embora 

existam registros de vários e importantes julgamentos anteriores, demonstrando que a 

notória decisão proferida no caso acima “não emergiu no vácuo, nem da cabeça de um 

homem só, que num lampejo teria inventado o instituto”, mas sim “foi resultado de 

conflitos políticos e ideológicos peculiares que conduziram os Estados Unidos a forjar uma 

filosofia profundamente desconfiada do legislador e da regra de maioria” (MENDES, 

2008, p. 14).79 

                                                           
78 Em 1801, John Marshall foi indicado Presidente da Suprema Corte norte-americana por John Adams. John 
Adams, federalista, havia sido derrotado na eleição presidencial de 1800 por Thomas Jefferson, republicano e 
antifederalista, que iria tomar posse em 04.03.1801. Em fevereiro daquele ano, o Congresso, até então 
dominado pelos federalistas, aprovou o Judiciary Act de 1801, que dobrou o número de juízes federais e 
autorizou a nomeação de 42 juízes de paz para o Distrito de Columbia. John Adams, em final de mandato, 
indicou federalistas para os cargos, nomeações confirmadas pelo Senado Federal em 03.03.1801. No final de 
1801, um dos indicados aos cargos de juiz de paz, William Marbury, ingressou com writ of mandamus na 
Suprema Corte, para que ela ordenasse a James Madison, Secretário de Estado de Thomas Jefferson, que o 
empossasse (com amparo na seção 13 do Judiciary Act de 1789, que conferia à Corte competência riginária 
em mandados contra autoridades federais). Em 1802, o Congresso – majoritariamente republicano – revogou 
o Judiciary Act de 1801. Marshall decidiu que “Marbury tinha o direito de ser empossado, pois a nomeação 
não seria revogável. Entretanto, negou que a Suprema Corte teria competência para julgar o caso, julgando 
inconstitucional a seção 13 do Judiciary Act de 1789, por ter indevidamente ampliado a competência da 
Suprema Corte” (MORO, 2004, p. 23). Marshall firmou importante precedente, afirmando a competência do 
Poder Judiciário para invadir atos legislativos contrários à Constituição; embora no caso concreto a solução 
encontrada tenha favorecido seus adversários políticos. 
79 Conrado Hübner Mendes (2008, p. 14) divide os julgados precedentes em quatro fases: “Um primeiro 
precedente, mais remoto, ocorreu ainda na Inglaterra pré-Gloriosa, de 1688, que instituiu a supremacia do 
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Em linhas gerais, o modelo norte-americano estabelece o controle difuso de 

constitucionalidade, assegurando o seu exercício por qualquer juiz ou tribunal.80 A partir 

do século XX, foi criado na Áustria um novo tipo de controle, atribuído ao Tribunal 

Constitucional: o controle concentrado de constitucionalidade. Atualmente são encontradas 

quatro matrizes de controle de constitucionalidade: 

(i) Norte-americana: modelo difuso, possibilitando que todo juiz tem o poder 

de decidir sobre a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo; 

(ii)  Austríaca: modelo concentrado, atribuindo o controle abstrato de 

constitucionalidade a um único órgão (Tribunal constitucional); 

(iii)  Francesa: o controle de constitucionalidade não é exercido pelo Judiciário, 

mas pelo Conselho Constitucional, que faz um exame de constitucionalidade 

preventivo, no curso do processo legislativo, antes da promulgação da lei; 

(iv) Inglesa: não há previsão de controle de constitucionalidade. 

 

2.4.2 O modelo adotado pela Constituição de 1988 

 

A Constituição brasileira contempla o controle misto de constitucionalidade, 

possibilitando que as questões constitucionais sejam discutidas pela via difusa ou 

concentrada. Contudo, em um caso e outro, a competência final (embora provisória, 

                                                                                                                                                                                
Parlamento. O juiz Coke ficou célebre pela doutrina da supremacia do common law sobre a statutoru law, 
fundamento que lhe possibilitou não aplicar algumas leis monárquicas (caso Bonham). Esta doutrina 
repercutiu nas colônias inglesas da América do Norte, que permitiu aos juízes não aplicar leis dos 
parlamentos coloniais sob fundamento de que desrespeitavam as leis do Parlamento inglês (casos Winthrop 
v. Lechmere, 1727, e Philips v. Savage, 1734). Na América pós-Revolução de Independência, época de 
profundo ativismo das assembleias legislativas estaduais e de temos pelo despotismo majoritário, George 
Wythe, juiz da Suprema Corte da Virgínia, declarou, na decisão do caso Commonwealth v. Caton, de 1782, 
que um juiz poderia não aplicar uma lei contrária à Constituição. O curioso desta decisão é que John 
Marshall, então aluno de George Wythe, estava presente à sala do tribunal. Finalmente, já na fase dos 
Estados Unidos da América, podem-se identificar alguns casos em que a própria Suprema Corte americana 
cogitava da possibilidade de não aplicar uma lei, caso violasse a Constituição (casos Hajburn, de 1792, 
Vanhorne’s Lessee v. Dorrance, 1795, Hylton v. United States, 1796)”.  
80 A história da Suprema Corte é dividida a partir das importantes decisões proferidas: “Marbury v. Madison 
(1803), por ter inventado a revisão judicial; Scott v. Sandford (Dred Scott case, de 1857), que simboliza uma 
era de complacência da Corte diante da escravidão, acirra os conflitos raciais e antecipa a Guerra Civil; 
Lochner v. New York (1905), que inova conceitualmente na compreensão da due process clause e acaba 
resistindo a reformas de cunho social aprovadas pelo legislativo; West Coast Hotel v. Parrish (1937), que 
representa uma virada na postura da Corte perante as iniciativas reformistas do New Deal, uma abandono do 
“constitucionalismo de laissez-faire” da era Lochner, após  intensas pressões dee Roosevelt; Brown v. Board 
of Education (1954), símbolo maior da fase em que a Corte, presidida pelo juiz Warren, ampliou os direitos 
civis e políticos dos cidadãos; por fim, numa decisão ainda muito debatida e comentada trinta anos depois, 
Roe v. Wade (1973), que estendeu o direito constitucional à intimidade de maneira a permitir o aborto” 
(MENDES, 2008, p. 16). 
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parafraseando Conrado Hübner Mendes) para dizer o que diz a Constituição é sempre do 

Supremo Tribunal Federal. 

O controle difuso está previsto em sede constitucional desde 1891, embora já tenha 

sido estabelecido em 1890 pela Constituição provisória e pelo Decreto nº 848 e em 1894 

pela Lei nº 221 (que organizou a Justiça Federal).  

Também denominado de incidental ou concreto, é o controle suscitado por via de 

exceção processual, no curso de uma ação, perante qualquer órgão jurisdicional. Os efeitos 

da decisão são, em regra, ex tunc e inter partes, não atingindo terceiros. Excepcionalmente, 

a declaração de inconstitucionalidade no caso concreto tem efeitos erga omnes, mediante 

edição de resolução, pelo Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso X, da Constituição 

Federal. 

O controle concentrado ou abstrato é exercido por via de ação direta (ação direta de 

inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação 

direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e 

arguição de descumprimento de preceito fundamental), perante o Supremo Tribunal 

Federal.  

O controle concentrado foi introduzido na Constituição brasileira de 1934, através 

da ação interventiva, proposta exclusivamente pelo Procurador-Geral da República perante 

o Supremo Tribunal Federal.  

A Carta de 1946 sedimentou o controle abstrato de constitucionalidade, dando 

amparo à criação do instrumento processual denominado ação direta de declaração de 

inconstitucionalidade, pela Lei nº 2.271/54. No entanto, apenas podiam ser objeto de tal 

ação os casos relacionados à intervenção federal. 

A Emenda Constitucional nº 16, de 1965, alargou o âmbito material de controle da 

ação direta, atribuindo à Suprema Corte competência para processar e julgar 

originariamente “a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza 

normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República”.81  

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, de forma detalhada, o controle direto, 

estabelecendo não só as ações cabíveis, como os agentes e órgãos legitimados a propô-las e 

os efeitos da decisão. 

 

2.4.3 Ações constitucionais 

                                                           
81 Artigo 101, inciso I, alínea k, da Constituição de 1946, com a redação dada pela EC 16/65. 
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O texto constitucional prevê uma série de instrumentos processuais voltados a 

corrigir os desvios e omissões praticados pelos Poderes Legislativo e Executivo, 

destacando-se o mandado de injunção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade e a ação de 

descumprimento de preceito fundamental.  

Os instrumentos voltados a suprir as omissões legislativas são os que mais suscitam 

discussões, em razão dos efeitos das decisões judiciais. A rigor, como a atribuição de 

legislar não compete ao Judiciário, causa bastante estranheza, especialmente sob a ótica da 

teoria dos sistemas, que tal tarefa seja delegada ao órgão judicial, ainda quando manifesta a 

omissão do órgão originariamente competente. 

A questão ganha contornos especiais no ordenamento jurídico brasileiro a partir da 

Constituição de 1988 que não só assegura o acesso ao Judiciário em caso de lesão ou 

ameaça de lesão a direito (artigo 5º, inciso XXXV), como prevê dois instrumentos 

processuais a serem utilizados em casos de omissão: a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão e o mandado de injunção. 

 

2.4.3.1 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

 

Trata-se de instrumento previsto em sede constitucional desde 1946, embora seus 

contornos já tivessem sido traçados na Constituição de 1934, com a ação interventiva. A 

Emenda Constitucional nº 16/65 tornou expressa a competência do STF para julgar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, proposta unicamente 

pelo Procurador-geral da República. No entanto, foi só a Constituição Federal de 1988 que 

tratou, com detalhes, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de seus 

efeitos82, tendo sido inspirada na Constituição de Portugal de 1976, que em seu artigo 283 

estabelece que: 

 
1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com 
fundamento em violação de direitos das regiões autônomas, dos presidentes das 
Assembleias Legislativas das regiões autônomas, o Tribunal Constitucional 
aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas 
legislativas necessárias para tornar exeqüíveis as normas constitucionais. 

                                                           
82 Nos termos do artigo 103, § 2º da Constituição Federal, “Declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. 
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2.Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de 
inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo 
competente. 

 

A competência para o processamento e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão é do Supremo Tribunal Federal quando se tratar de 

omissão relacionada à norma constitucional, nos termos do artigo 102, I, a, da Constituição 

Federal. 

O artigo 103 da Constituição Federal indica o rol taxativo dos agentes e órgãos 

legitimados a ingressar com a ação: Presidente da República (I), Mesa do Senado Federal 

(II), Mesa da Câmara dos Deputados (III), Mesa da Assembléia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (IV), Governador de Estado ou do Distrito Federal (V), 

Procurador-Geral da República (VI), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(VII), partido político com representação no Congresso Nacional (VIII) e confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (IX).83 Deve figurar no pólo passivo o 

órgão responsável pela regulamentação da norma constitucional. 

Qualquer omissão relativa à norma constitucional que demande regulamentação 

pode ser objeto da ação. Ressalte-se, a propósito, que mesmo a omissão parcial pode ser 

discutida, vez que o texto constitucional não faz qualquer limitação, não se admitindo a 

interpretação restritiva.84  

De acordo com o § 2º do artigo 103 da Constituição Federal, quando a mora for do 

Legislativo, o STF lhe dará ciência para que tome as providências necessárias para sanar a 

omissão. Quando a mora for do órgão administrativo, após a comunicação da decisão pelo 

STF, a omissão deve ser sanada no prazo de trinta dias. 

Visto sob a ótica sistêmica, o dispositivo estabelece de forma expressa os limites de 

atuação do sistema jurídico e político, auxiliando a manutenção da diferenciação funcional.  

As decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade têm 

efeitos erga omnes. No entanto, apenas e tão somente os órgãos competentes para a sua 

edição (Legislativo ou Executivo) sofrem a sua incidência direta e imediata. 

 

2.4.3.2 Mandado de injunção  

 
                                                           
83 No julgamento da ADI 3.682/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal afirmou 
expressamente que a legitimação ativa estabelecida no artigo 103 da Constituição Federal se aplica à ação de 
inconstitucionalidade por omissão. 
84 Tal entendimento tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê do julgamento proferido 
na ADIN 1442-1.  
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O mandado de injunção é uma garantia fundamental, introduzida na ordem jurídica 

brasileira pela Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso LXXI)85, nos seguintes 

termos: 

 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania;  

 

Pode ser ajuizado de forma individual ou coletiva.86 

Ao Supremo Tribunal Federal, foi conferida competência para julgar, em recurso 

ordinário, o mandado de injunção decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, 

se denegatória a decisão (art. 102, II, a, CF). A Corte Suprema possui competência 

originária para processar e julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, 

do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores ou do próprio Supremo 

Tribunal Federal (art. 102, I, q, CF). Ao Superior Tribunal de Justiça foi prevista 

competência originária para processar e julgar o mandado de injunção, quando a 

elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade 

federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do 

Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça 

do Trabalho e da Justiça Federal (art. 105, I, h, CF). A Constituição Federal também 

estabelece expressamente a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento do 

                                                           
85 Muito se debateu na doutrina pátria acerca da fonte inspiradora do mandado de injunção, já que na ordem 
jurídica pátria não existia qualquer antecedente semelhante. Alguns doutrinadores, como José Afonso da 
Silva e Celso Agrícola Barbi, buscam a origem do instituto no writ of injunction, do direito anglo-saxão e 
norte-americano. Sem adentrar nas especificidades dos sistemas judiciais em tela, é importante ressaltar que 
neles há prevalência do Common Law e da vinculação dos precedentes. Neste quadro, a injunction “é um 
remédio dirigido em face do poder público ou de particulares, impingindo uma ordem para fazer ou não fazer 
algo” (ALVES; BETTING JÚNIOR, 2007, p. 191). De outro lado, há quem defenda que o legislador 
constituinte buscou inspiração na Constituição da Alemanha, que prevê uma ação constitucional, denominada 
Verfassungsbeschwerde, a ser utilizada, de forma subsidiária (salvo em caso de prejuízo grave e irreparável), 
quando o órgão ou autoridade pública, por ação ou omissão, violar direitos fundamentais ou assemelhados 
previstos na lei fundamental. Destaque-se, contudo, que a Alemanha adota o controle concentrado de 
constitucionalidade, não se admitindo que qualquer juiz, no caso concreto, declare a inconstitucionalidade de 
ato normativo, sendo necessária a suspensão do julgamento até a manifestação do Tribunal Constitucional 
Federal. Como se vê, embora o mandado de injunção guarde algumas (poucas) semelhanças com institutos 
específicos de outros ordenamentos, nos parece claro que os contornos conferidos pela Constituição Federal 
de 1988 não permitem a aplicação das regras alienígenas, demandando o aprofundamento da doutrina e da 
jurisprudência pátrias. 
86 A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a figura do mandado de injunção 
coletivo (MI 342, MI 362 e MI 20). 
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mandado de injunção, não contendo disposição específica sobre a Justiça Federal e a 

Justiça do Trabalho. Não obstante, da análise do artigo 105, I, h, é possível apreender a 

possibilidade de processamento e julgamento do remédio constitucional em questão por 

tais órgãos, eis que a competência do Superior Tribunal de Justiça é residual. A 

competência da Justiça Estadual, por sua vez, deve ser estabelecida pela Constituição local. 

O mandado de injunção individual pode ser ajuizado por qualquer pessoa que tenha 

o exercício de um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional inviabilizado em razão 

da norma reguladora da Constituição Federal. Na via coletiva, tem legitimidade para 

ingressar com mandado de injunção os sindicatos, com amparo no artigo 8º, III, da 

Constituição Federal. Também as associações têm sido admitidas como parte legítima para 

a impetração do remédio, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, 

desde que devidamente constituídas, em funcionamento há mais de um ano e para a defesa 

de seus membros ou associados.87 

Há divergência na doutrina sobre quem deve figurar no pólo passivo: o órgão 

diretamente responsável pela execução concreta do comando constitucional (público ou 

privado, e que deve suportar diretamente os efeitos da decisão judicial); ou o ente 

competente para a edição da norma regulamentadora; ou ambos. Ainda não há 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, mas em 

decisão relativamente recente (MI 562-9, Relator Ministro Marco Aurélio, DJU 

20/06/2003) foi reconhecida a legitimidade dos dois órgãos. 

Com relação aos efeitos da decisão, não há previsão expressa no texto 

constitucional, o que gerou profundos debates doutrinários, divididos em três correntes: 

(i) Ao constatar a omissão, compete ao Judiciário declarar a mora do órgão 

competente para a edição do ato, fixando ato para cumprimento da decisão. Após o decurso 

do prazo, persistindo a omissão, cabe ao órgão judicial editar a regra geral, com efeitos 

erga omnes; 

(ii)  Em face da omissão, compete ao Judiciário editar a regra a ser aplicada 

apenas no caso concreto; 

(iii)  Reconhecida a omissão, o Judiciário deve constituir em mora o órgão 

competente para a edição do ato, dando-lhe ciência da omissão, a fim de que tome as 

providências necessárias. 

 

                                                           
87 Este entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 73-DF, Relator 
Ministro Moreira Alves, RTJ v. 160, p. 745-746. 
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2.4.3.3 Questões jurisprudenciais controvertidas 

 

Não se revelou expressivo o número de ações diretas de inconstitucionalidade por 

omissão ajuizadas desde 1988, como também não ensejaram maiores controvérsias as 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos casos julgados, centrando-se a 

discussão, essencialmente, na fixação ou não de prazo para que a omissão seja suprida.  

No julgamento da ADIN 1458, o Supremo reconheceu a mora do Legislativo mas 

limitou-se a cientificá-lo da omissão.88 De forma diversa, fixou prazo para que o legislador 

editasse o ato ao julgar a ADIN 3682, embora não tenha imposto qualquer penalidade em 

caso de descumprimento.89 

                                                           
88 “EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante 
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 
comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a 
Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta 
estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado 
deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 
torná- los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação 
que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non 
praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência 
adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (...) A omissão do Estado - 
que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - 
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o 
Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também 
impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental. - As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão 
parcial, derivada da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma 
impositiva fundada na Carta Política, de que é destinatário - refletem comportamento estatal que deve ser 
repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos informais de mudança 
da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura do Poder Judiciário. (...) A procedência da ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do 
Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador 
inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. - Não 
assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em 
tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos 
normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente.” (ADI 1458 MC, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/1996, DJ 20-09-1996 PP-34531 
EMENT VOL-01842-01 PP-00128). 
89 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. INATIVIDADE DO 
LEGISLADOR QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE 
O § 4O DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL NO 15/1996. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Emenda Constitucional n° 15, 
que alterou a redação do § 4º do art. 18 da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. 
Passados mais de 10 (dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do 
qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de 
municípios. Existência de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao 
cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, decorrente do comando do art. 18, § 4o, da 
Constituição. 2. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à 
regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à 
efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade 
parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam uma conduta manifestamente 
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Absolutamente diverso se mostra o histórico da jurisprudência do mandado de 

injunção. Ao longo de duas décadas, a contar da promulgação do texto constitucional, foi 

constatada uma significativa alteração da interpretação dada pelo Supremo Tribunal 

Federal, vislumbrando-se a ocorrência de três fases:  

(i) Constituição em mora do poder competente para editar o ato, conferindo ao 

mandado de injunção os mesmos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão; 

(ii)  Fixação de prazo para a edição do ato normativo, sob pena de permitir ao 

interessado o pleno gozo do seu direito90, ou sob pena de possibilitar a responsabilidade 

civil do órgão público por perdas e danos;91 

(iii)  Edição do ato normativo no caso concreto, substituindo-se ao legislador, 

tanto em mandado de injunção individual (MI 721-7) como em mandado de injunção 

coletivo (MI 670, 708 e 712). 

 

                                                                                                                                                                                
negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem 
constitucional. A inertia deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão. 3. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da 
Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade que 
não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da lei complementar federal. 4. Ação julgada 
procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo 
razoável de 18 (dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do 
dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as situações 
imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor um 
prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal 
razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n°s 2.240, 3.316, 3.489 e 
3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, 
até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios.” (ADI 
3682, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2007, DJe-096 DIVULG 05-
09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00037 EMENT VOL-02288-02 PP-00277 RTJ VOL-
00202-02 PP-00583). 
90 “Mandado de injunção. - Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado de injunção por falta de 
regulamentação do disposto no par. 7. do artigo 195 da Constituição Federal. - Ocorrencia, no caso, em face 
do disposto no artigo 59 do ADCT, de mora, por parte do Congresso, na regulamentação daquele preceito 
constitucional. Mandado de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido para declarar-se o estado 
de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de seis meses, adote ele as 
providencias legislativas que se impoem para o cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 
195, par. 7., da Constituição, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação se cumpra, passar o 
requerente a gozar da imunidade requerida.”(MI 232, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, 
julgado em 02/08/1991, DJ 27-03-1992 PP-03800 EMENT VOL-01655-01 PP-00018 RTJ VOL-00137-03 
PP-00965). 
91 “Mandado de injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito à reparação 
econômica contra a União, outorgado pelo art. 8º, § 3º, ADCT: deferimento parcial, com estabelecimento de 
prazo para a purgação da mora e, caso subsista a lacuna, facultando o titular do direito obstado a obter, em 
juízo, contra a União, sentença líquida de indenização por perdas e danos”. (MI 28305, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJU 14/11/1991). 
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Não é objeto deste trabalho analisar o mérito das decisões proferidas pelo STF em 

sede de mandado de injunção, mas sim a postura – mais especificamente, a mudança de 

postura - assumida pela Corte quando instada a se manifestar. 

Nos mandados de injunção julgados no período de 1988 a 2007, o Supremo 

Tribunal Federal ora declarava a mora do poder competente para a edição do ato 

(equiparando os efeitos do mandado de injunção aos efeitos da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão), ora fixava prazo para sua edição, sob pena de permitir 

ao interessado o pleno gozo do seu direito, ou sob pena de possibilitar a responsabilidade 

civil do órgão público por perdas e danos. 

Tal entendimento foi objeto de inúmeras críticas, acusando-se a Corte Suprema, por 

excesso de timidez, receio ou mesmo subserviência ao Legislativo, de limitar 

indevidamente os efeitos do remédio constitucional criado especificamente para resolver os 

casos de omissão. 

A partir de 2007 houve uma guinada da jurisprudência, mantida até os dias atuais. 

O Judiciário não mais se contentou em reconhecer a mora do Legislativo e passou a editar 

o ato normativo necessário a resolver o caso sub judice (e em algumas questões também os 

casos futuros). 

As ementas dos Mandados de Injunção ns 708 (Relator Ministro Gilmar Mendes) e 

712 (Relator Ministro Eros Grau) são bastante elucidativas: 

 

(...) 
1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO 
MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
1.1. No julgamento do MI nº 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, 
o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de 
injunção os seguintes elementos operacionais: i) os direitos constitucionalmente 
garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à 
expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser 
diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a 
decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional 
constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a 
norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma 
omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida 
em sede do controle abstrato de normas acerca da existência, ou não de omissão, 
é dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em 
relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; v) o 
STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, 
determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito 
de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais 
benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; vi) por fim, esse 
plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras 
medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de 
norma pelo legislador. 
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1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção 
jurisprudencial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional 
primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à 
garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de 
precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções “normativas” para a 
decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial 
efetiva (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes: MI nº 283, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 14.11.1991; MI nº 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; 
MI nº 284, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Celso de Mello, 
DJ 26.6.1991; MI nº 543/DF, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ 25.5.2002; MI nº 
679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI nº 562/DF, Rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. (MI 708) - grifei 
 
(...) 3. O preceito veiculado pelo artigo 37, inciso VII, da CF/88 exige a edição 
de ato normativo que integre sua eficácia. Reclama-se, para fins de plena 
incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao comando 
positivado no texto da Constituição. 4. Reconhecimento, por esta Corte, em 
diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional no que respeita ao 
dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito constitucional. 
Precedentes. 5. Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal 
Federal decidir no sentido de suprir omissão dessa ordem. Esta Corte não se 
presta, quando se trate de apreciação de mandados de injunção, a emitir 
decisões desnutridas de eficácia. (MI 712) - grifei 

 

Outro ponto que merece destaque é o alcance das decisões proferidas no Mandado 

de Injunção nº 721-7 e nos Mandados de Injunção ns. 670, 708 e 712.  

Todas foram proferidas no ano de 2007, com curto espaço de tempo entre elas. 

No Mandado de Injunção nº 721-7, o Supremo Tribunal Federal determinou a 

norma a ser aplicada apenas e tão somente naquele caso concreto, não estendendo os 

efeitos da decisão a outros servidores públicos que se encontram na mesma situação da 

autora da ação (servidora pública que trabalhou submetida a condições prejudiciais à sua 

saúde e que pretende que tal período seja reconhecido como especial, como estabelece o 

artigo 40, § 4º da Constituição Federal)92. Nos demais casos (MI 670, 708 e 712), que 

tratam da regulamentação da greve no serviço público (prevista no artigo 37, VII, da 

Constituição Federal), a Corte Suprema, por maioria de votos, determinou a extensão da 

                                                           
92 Segue ementa do julgado: “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso 
LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é 
objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - 
BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele 
revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO 
SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via 
pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.” 
(MI 721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 
29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02301-01 PP-00001 RTJ VOL-
00203-01 PP-00011 RDDP n. 60, 2008, p. 134-142) 
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decisão a todos os servidores públicos civis, independentemente de pertencerem ou não à 

categoria representada pelo sindicato autor da ação.93 

Já que o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem, além de reconhecer a mora 

do Poder competente, editar a norma faltante no ordenamento, por que razão não concedeu 

os mesmos efeitos nos dois casos? Por que na primeira hipótese (MI 721-7) decidiu apenas 

“regulamentar” o caso concreto e na segunda hipótese (MI 670, 708 e 712) acabou por 

editar a regra do caso sub judice e de todos os outros futuros da mesma natureza? 

A leitura das decisões não esclarece tal dúvida, dando margem a interpretações 

diversas. Talvez porque o tipo de mandado de injunção (individual ou coletivo) vincule os 

efeitos da decisão; talvez em razão do tipo de interesse em discussão; talvez por conta da 

própria oscilação inerente à recente alteração de entendimento. 

Portanto, ainda é necessário mais algum tempo para que se consolide a 

jurisprudência do Supremo em relação ao mandado de injunção, instrumento processual 

que possibilita ao Judiciário exercer o papel de legislador positivo. 

 

2.5 Ativismo judicial ou autocontenção 

 

Decisões judiciais de forte repercussão, em razão de seus efeitos sociais, políticos e 

econômicos, são de pronto identificadas como exemplos de ativismo judicial, ensejando 

                                                           
93 “EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5º, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS 
TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI 
FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI 
REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO 
SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO 
INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA 
OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. 
INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL 
O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO 
ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. (...) 13. O argumento de que a Corte estaria então a 
legislar --- o que se afiguraria inconcebível, por ferir a independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da 
Constituição do Brasil] e a separação dos poderes [art. 60, § 4o, III] --- é insubsistente. 14. O Poder Judiciário 
está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma 
regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. 15. No mandado de injunção o Poder Judiciário não 
define norma de decisão, mas enuncia o texto normativo que faltava para, no caso, tornar viável o exercício 
do direito de greve dos servidores públicos. 16. Mandado de injunção julgado procedente, para remover o 
obstáculo decorrente da omissão legislativa e, supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado 
no artigo 37, VII, da Constituição do Brasil.” (MI 712, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 
julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-
00384) . 
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inúmeros debates acerca de qual deve ser a posição correta do órgão judicial, se decidir 

todas as questões que lhe são submetidas ou adotar uma postura mais restritiva em alguns 

casos.  

A expansão da atividade judicial não é fenômeno circunscrito ao Brasil, como 

retrata o Professor Luís Roberto Barroso: 

 

(...) No Canadá, a Suprema Corte foi chamada a se manifestar sobre a 
constitucionalidade de os Estados Unidos fazerem testes com mísseis em solo 
canadense. Nos Estados Unidos, o último capítulo da eleição presidencial de 
2000 foi escrito pela Suprema Corte, no julgamento de Bush v. Gore. Em Israel, 
a Suprema Corte decidiu sobre a compatibilidade com a Constituição e com atos 
internacionais, da construção de um muro na fronteira com o território palestino. 
A Corte Constitucional da Turquia tem desempenhado um papel vital na 
preservação de um Estado laico, protegendo-o do avanço do fundamentalismo 
islâmico. Na Hungria e na Argentina, planos econômicos de largo alcance 
tiveram sua validade decidida pelas mais altas cortes. Na Coréia, a Corte 
Constitucional restituiu o mandato de um presidente que havia sido destituído 
por impeachment. (BARROSO, 2010, p. 389-390) 

 

A expressão “ativismo judicial” não é unívoca e é utilizada tanto para qualificar o 

juiz que desborda dos limites de suas atribuições privativas como aquele que, valendo-se 

das ferramentas jurídicas já existentes, apresenta soluções criativas, não expressamente 

contempladas – mas não rejeitadas – pela legislação. 

Seu oposto, a autocontenção judicial, serve para qualificar a postura do juiz que 

mesmo podendo ampliar os limites da decisão, opta por restringi-los, tanto quanto possível, 

ou até mesmo por não decidir. 

 

2.5.1 Autocontenção 

 

2.5.1.1 A doutrina das questões políticas 

 

Historicamente, a autocontenção judicial era relacionada à doutrina das questões 

políticas, segundo a qual alguns temas, de natureza exclusivamente política, não estavam 

submetidos ao crivo judicial. Desta forma, esta teoria foi invocada pelo Judiciário em 

alguns momentos como forma de não julgar. 

A origem da doutrina das questões políticas deve ser buscada na Suprema Corte 

americana, no famoso e já citado caso Marbury v. Madison, de 1803, concomitante, 

portanto, à doutrina do controle judicial de constitucionalidade. Naquele julgado, o juiz 

Marshall reconheceu a existência de uma esfera impenetrável à autoridade judicial, qual 
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seja, a política.94 Algumas matérias eram consideradas não sujeitas ao controle judicial, 

tais como: (i) medidas implementadas pelo Presidente, destinadas a debelar uma 

insurreição; (ii) adequação à forma republicana de governo de disposições da Constituição 

de um Estado; (iii) garantia de soberania sobre águas territoriais; (iv) atos do Presidente 

praticados na condição de chefe das Forças Armadas e condutor das relações exteriores; 

(v) determinação da periculosidade de uma pessoa para fins de deportação; (vi) ato 

declaratório de cessão do estado de guerra (TEIXEIRA, 2005, p. 26). 

A doutrina das questões políticas foi pela primeira vez aplicada pela Suprema 

Corte, no caso Luther v. Borden, de 1849.95 O entendimento então adotado sofreu 

alterações a partir de 1962, no julgamento do caso Baker v. Carr96, no qual restaram 

assentados alguns parâmetros importantes: (i) é possível invocar a tese das questões 

políticas quando estiverem envolvidos os Poderes da União, não sendo possível aplicá-la 

na relação entre o Judiciário Federal e os Estados97; (ii) a questão política está relacionada 

à garantia constitucional da separação de poderes. 

Desde então, a tese tem sido admitida de forma cada vez mais restrita e atualmente 

o entendimento predominante é de que “a existência de uma atribuição privativa de um dos 

                                                           
94 Para Marshall, a Constituição confere ao titular do Poder Executivo certas atribuições políticas 
discricionárias e os atos que ele pratica, no uso de tal competência, não estão sujeitos ao exame judicial 
porque dizem respeito a assuntos de interesse da nação, não envolvendo direitos individuais. 
95 Segundo consta, Martin Luther ajuizou uma ação, queixando-se de dano e violação de domicílio, 
praticados por tropas do governo do Estado de Rhode Island, que tentaram prendê-lo em sua residência, sob a 
alegação de que ele apoiava o governo paralelo que existia naquele Estado, liderado por Thomas Dorr. 
Caberia à Suprema Corte definir qual era a autoridade legítima, já que existiam dois governadores e duas 
legislaturas. Foi decidido que se tratava de uma questão puramente jurídica e não judicial, não sendo 
atribuição do Judiciário apreciá-la. De acordo com o Justice Taney, a cláusula de garantia, expressa no artigo 
n. 4, seção n. 4, pela qual a Constituição dos Estados Unidos deve garantir a cada Estado da União a forma 
republicana de governo e a proteção contra invasão externa ou doméstica, é endereçada ao Congresso, não 
podendo ser questionada perante o Judiciário. 
96 Trata-se de ação proposta pelos cidadãos Charles Baker e outros contra Joe Carr, Secretário de Estado do 
Tenessee. A Constituição daquele Estado estabelecia que a cada dez anos se faria um novo rateio dos 
deputados e senadores da Assembleia Geral do Estado, após o censo da população, tudo visando a uma 
distribuição igualitária dos legisladores segundo o número de eleitores. Entretanto, o último rateio havia 
ocorrido em 1901, e o ano em curso era o de 1962. A Assembleia Legislativa do Estado se recusou a 
proceder à redistribuição dos distritos – o condado de Moore, com 2.340 eleitores, elegia um deputado, 
enquanto o de Shelby, com 312.345, elegia apenas sete. Após vários insucessos nas instâncias estaduais e na 
instância federal, os autores recorreram para a Suprema Corte. Esta, que havia mudado sua composição e 
baseada na diversidade dos argumentos utilizados em casos anteriores, onde recusou a análise pela aplicação 
da doutrina das questões políticas – especialmente: Colegrove v. Green, 1946 – admitiu o recurso e, por 
maioria, decidiu a favor dos recorrentes com arrimo na consideração de que se tratava de igualdade ante a lei 
– valor do voto -, ainda que fosse direito político e de que, nos casos anteriores, quando se deu primazia à 
doutrina das questões políticas, estava em análise comparativa o Poder Judiciário federal e os demais poderes 
federais e, neste caso, a questão se prendia ao Poder Judiciário federal com um Estado (SILVA, 2011, p. 58-
59). 
97 Desta forma, a Suprema Corte admitiu sua competência para decidir ação de inconstitucionalidade de 
reforma da Constituição Estadual, por exemplo, ou seja, questões estaduais de natureza política passaram a 
ser admitidas na jurisprudência da Corte. 



98 

Poderes do Estado não impede que o Judiciário seja demandado e defina se o exercício 

dessa atribuição se manteve nos estritos limites da Constituição” (TEIXEIRA, 2005, p. 

36).98 

No Brasil, a doutrina das questões políticas foi recepcionada pelo Supremo 

Tribunal Federal, aqui instalado em 28 de fevereiro de 1891.99 

Rui Barbosa desempenhou um papel fundamental na construção da teoria junto ao 

Supremo Tribunal Federal. Valendo-se do expediente adotado pela Suprema Corte 

americana, elaborou uma lista de questões consideradas exclusivamente políticas, não 

sujeitas à apreciação judicial:  

 
1. A declaração de guerra e a celebração da paz. 2. A mantença e direção das 
relações diplomáticas. 3. A verificação dos poderes dos representantes dos 
governos estrangeiros. 4. A celebração e rescisão de tratados. 5. O 
reconhecimento da independência, soberania e governo de outros países. 6. A 
fixação das extremas do país com os seus vizinhos. 7. O regime de comércio 
internacional. 8. O comando e disposição das forças militares. 9. A convocação e 
mobilização da milícia. 10. O reconhecimento do governo legítimo nos Estados, 
quando contestado entre duas parcialidades. 11. A apreciação, nos governos 
estaduais, da forma republicana, exigida pela Constituição. 12. A fixação das 
relações entre a União ou os Estados e as tribos indígenas. 13. O regime 
tributário. 14. A adoção de medias protecionistas. 15. A distribuição 
orçamentária da despesa. 16. A admissão de um Estado à União. 17. A 
declaração da existência do estado de insurreição. 18. O restabelecimento da paz 
nos Estados insurgentes e a reconstrução deles da ordem federal. 19. O 
provimento dos cargos federais. 20. O exercício da sanção e do veto sobre as 
resoluções do Congresso. 21. A convocação extraordinária da representação 
nacional (BARBOSA, 1933, p. 221-222).  

 

O primeiro pronunciamento do Supremo sobre a questão foi o julgamento do HC nº 

300, impetrado por Rui Barbosa em 18 de abril de 1892, insurgindo-se contra a prisão 

ordenada pelo então Vice-Presidente da República, Floriano Peixoto, de quarenta e seis 

cidadãos, entre os quais senadores, deputados federais, marechais, coronéis e outros 

militares, além de civis. Esse grupo se rebelou contra Floriano, que se recusou a convocar 

eleições para a escolha do novo Presidente. Floriano decretou estado de sítio no Distrito 

Federal, em 10 de abril de 1892, suspendendo as garantias constitucionais por 72 horas, 

                                                           
98 Atualmente, para a aplicação da doutrina da questão política, segundo Laurence Tribe, é necessária a 
presença de seis condicionantes, que podem se manifestar isolada ou conjuntamente: a) uma obrigação 
constitucional demonstrável textualmente e afeta a um dos poderes políticos; b) a ausência de padrões 
judiciais evidentes e manejáveis para resolver o caso; c) a impossibilidade de decidir sem a determinação 
inicial de uma política claramente não pertencente à discrição judicial; d) a impossibilidade de a Corte 
promover uma resolução independente sem expressar a falta de respeito devido aos demais poderes políticos; 
e) uma não usual necessidade de inquestionável aderência a uma decisão política já tomada; f) a 
potencialidade de embaraço proveniente de multifários pronunciamentos por vários poderes sobre uma 
questão (SILVA, 2011, p. 61). 
99 Ao longo de sua história, o Supremo sofreu fortes pressões políticas; em algumas situações apresentou 
resistência; em outras demonstrou uma postura omissa e submissa ao poder político. 
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ordenando a prisão dos insurgentes. O habeas corpus foi negado pelo Supremo, ao 

fundamento de que não compete ao Judiciário envolver-se nas funções políticas do 

Legislativo ou do Executivo, nem mesmo para salvaguardar direitos individuais. 

Nova jurisprudência se formou a partir do julgamento do HC nº 1703, em 1898, 

firmando-se o entendimento de que com o término do estado de sítio, restam cessadas as 

medidas de repressão adotadas em tal período, competindo ao Judiciário julgar as ações 

impetradas contra as ações repressivas. Declarou o Supremo que “a atribuição do 

Congresso Nacional para aprovar ou suspender o sítio, quando decretado pelo Presidente 

da República, bem como conhecer das medidas de exceção implementadas à sua ordem, 

não afastava a competência do Judiciário para ‘amparar e restabelecer os direitos 

individuais’, eventualmente violados. Uma coisa era o julgamento político do Congresso 

Nacional; outra, o julgamento das medidas de exceção regularmente levadas ao 

conhecimento do Judiciário pela via do habeas corpus” (TEIXEIRA, 2005, p. 96). 

Ao longo da Primeira República, a doutrina das questões políticas consolidou-se no 

Supremo Tribunal Federal, sendo invocada, em inúmeros casos, para que o Judiciário não 

se pronunciasse sobre determinadas questões, transferindo a responsabilidade aos Poderes 

Executivo e Legislativo. De toda forma, consolidou sua competência para as questões 

envolvendo direitos individuais e algumas garantias constitucionais.100 

Com a Constituição de 1946, que assegurou expressamente o recurso ao Judiciário 

em casos de lesão a direito individual, a aplicação da doutrina das questões políticas ficou 

ainda mais reduzida, limitando-se às hipóteses de conveniência, oportunidade ou acerto do 

ato político; reconhecendo-se a competência do Judiciário para se pronunciar nos demais 

casos.101 

A jurisprudência brasileira, posterior a 1946, tem reconhecido como questões 

políticas três hipóteses – que não esgotam, é claro, todas as possibilidades: 

                                                           
100 Segundo Paulo Thadeu Gomes da Silva, "a correta interpretação, naquele tempo, parecia ser a de que, 
sempre que se tratasse de questão política, aquela cuja conveniência e oportunidade estivesse afeta ao Poder 
Executivo e que demandasse deste a aprovação pelo Poder Legislativo, o Poder Judiciário, em um 
determinado campo muito estreito, não poderia processar e julgar o caso jurídico, simplesmente porque o 
caso era político e não jurídico. Contudo, quando se tratasse de violação de direito individual na execução de 
atos políticos, a análise judicial da questão seria permitida. Foi isso o que quis dizer RUI BARBOSA quando 
escreveu que o critério do Congresso era o da necessidade governativa, enquanto que o do Supremo Tribunal 
seria o do direito escrito, vale dizer, positivo. Essa afirmação poderia passar despercebida, entretanto, produz 
ela significados relevantes na teoria do direito constitucional e, por consequência, na teoria do direito" 
(SILVA, 2005, p. 79). 
101 Como mencionado no item 2.2.2. deste Capítulo, as Constituições anteriores vedavam expressamente a 
manifestação judicial sobre questões exclusivamente políticas. 
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(i) Discussão sobre a constitucionalidade de decretos-leis102, sob a ótica da 

urgência e do interesse público; 

(ii)  Discussão sobre a constitucionalidade de medidas provisórias103, sob a ótica 

de relevância e urgência; 

(iii)  Discussão sobre a constitucionalidade de questões interna corporis, 

estritamente relacionadas ao funcionamento interno do órgão legislativo. 

 

2.5.1.2 Autocontenção (self-restraint) 

 

A autocontenção pode ser desenvolvida por meio de várias técnicas de decisão, 

inclusive pela não decisão do mérito, socorrendo-se de entraves de ordem processual. Em 

algumas situações, trata-se de técnica de valia para compatibilizar a jurisdição 

constitucional com o regime democrático (MORO, 2004, p. 206). 

Alexander Bickel104 denomina tais técnicas de “virtudes passivas” da jurisdição 

constitucional, ou “técnicas de não decisão” Trata-se de “ferramentas processuais por meio 

das quais a corte evita emitir sua opinião sobre o caso, pois ela não pode estar obrigada a 

legitimar tudo aquilo que não considere inconstitucional” (MENDES, 2011, p. 110). O 

órgão judicial deve ter sensibilidade suficiente para saber quando não decidir, quando e 

quanto decidir. Seu papel é, mais do que coagir, tentar persuadir, cumprindo portanto uma 

função educativa, assumindo o papel de “professor da cidadania” (teacher of the citizenry). 

Em síntese: “a decisão deve ser a exceção; o exercício de virtudes passivas, a regra, um 

meio-termo entre o judicialismo autoritário e a democracia” (MENDES, 2011, p. 113).105 

Cass Sunstein, que conferiu às ideias de Alexander Bickel um contorno teórico 

mais refinado (MENDES, 2011, p. 119), defende uma abordagem minimalista por parte do 

                                                           
102 Nos termos do artigo 58 da Constituição de 1967, “o Presidente da República, em casos de urgência ou de 
interesse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com força 
de lei sobre as seguintes matérias: (...)” 
103 Nos termos do artigo 62 da Constituição de 1988, em sua redação originária, “em caso de relevância e 
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato ao Congresso Nacional”. 
104 Alexander Bickel (1924-1974) foi assessor do Juiz da Suprema Corte, Felix Frankfurter, nos anos de 1952 
e 1953, na época conhecida como “Corte de Warren”, em que o Judiciário assumiu uma postura bastante 
ativa e prospectiva. Trabalhou como professor e escreveu várias obras sobre a atuação da Suprema Corte na 
década de 60, tendo por objeto o ativismo judicial, sendo a mais conhecida – The Least Dangerous Branch – 
publicada em 1962. Criticava o ativismo judicial, por entender que tal postura do órgão judicial 
desequilibrava o jogo democrático. 
105 Para Alexander Bickel, a Corte deve decidir quando presente uma das alternativas: a) quando tem 
expertise especial no assunto; b) quando há informação e conhecimento confiável; c) quando seu senso 
político diz que é necessário (MENDES, 2011, p. 114). 
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órgão julgador que “deve evitar a formulação de princípios abrangentes ou a teorização 

profunda de temas constitucionais, limitando-se a decidir o necessário para o julgamento 

do caso que se apresenta” (MORO, 2004, p. 218). O minimalismo não é uma abordagem 

adequada em todos os casos, mas um expediente necessário, em algumas circunstâncias, 

para obter o consenso dentro do pluralismo. Ao contrário de Bickel, que centraliza sua 

teoria nas ocasiões em que a Corte deixa de decidir (exercendo sua virtude passiva), 

Sunstein se atém aos casos em que a Corte decide, mas decide pouco. Ele se preocupa não 

apenas com a decisão judicial errada, mas também com a decisão certa que, de tão 

ambiciosa, gera efeitos contraproducentes (MENDES, 2011, p. 119).106 

A autocontenção é uma técnica de decisão que deve ser utilizada pelo Judiciário em 

algumas situações, mas não pode implicar, de forma alguma, em “denegação de justiça”, 

visto que o órgão judicial tem a obrigação de decidir, ainda que para esclarecer que a ação 

não preenche os requisitos necessários ao conhecimento do mérito, como nos casos de não 

cumprimento dos pressupostos processuais ou das condições da ação. 

 

2.5.2 Ativismo 

 

Se em alguns momentos o Judiciário reconhece a sua incompetência para apreciar 

as questões que lhe são submetidas, em outros parece desbordar de suas atribuições, 

decidindo sobre temas que fogem, ao menos numa abordagem superficial, de sua esfera. 

Daí porque não raro o ativismo judicial é visto como distorção. É a corrente defendida, 

entre outros, pelo Professor Elival da Silva Ramos, para quem “por ativismo judicial deve-

se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 

ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo 

litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza 

objetiva (conflitos normativos). Há, como visto, uma sinalização claramente negativa no 

tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da atividade típica do Poder 

Judiciário, em detrimento dos demais Poderes (RAMOS, 2010, p. 129). 

Mas o ativismo judicial não comporta apenas essa conotação negativa. 

Aliás, ao buscarmos sua origem histórica, veremos que a expressão foi inicialmente 

utilizada em contraposição ao termo self restraint, “ambos servindo para caracterizar as 

                                                           
106 Cass Sunstein desenvolve um vocabulário adequado à sua teoria minimalista: “deixar coisas não 
decididas” (leaving things undecided), “acordos teóricos incompletos” (incompleted theorized agreements) e 
“uso construtivo do silêncio”. 
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posições da Suprema Corte quanto a temas controvertidos e impregnados, pela sua 

polêmica, de forte conotação política, por afetar a postura adotada pelos Poderes Executivo 

e Legislativo em relação aos cidadãos” (LEAL, 2010, p. 24).  

Ao que consta, o termo “ativismo judicial” foi pela primeira vez empregado no ano 

de 1947, em um artigo jornalístico escrito por Arthur Schlesinger Jr., para a revista 

Fortune, intitulado “The Supreme Court: 1947” (LEAL, 2010, p. 24). A matéria tinha por 

objeto analisar os julgamentos da Suprema Corte em relação às políticas públicas 

implementadas pelo Presidente Roosevelt, na época do New Deal.107 

No contexto histórico em que a expressão foi inicialmente utilizada (Estados 

Unidos, década de 40), verificamos que ela não foi cunhada para designar uma distorção, 

mas sim uma característica específica dos órgãos julgadores no exercício de suas funções, 

especialmente a de proceder uma leitura substancialista do texto constitucional, visando a 

efetiva implementação dos objetivos ali estabelecidos. Por aí se vê que o termo ativismo 

judicial não comporta uma única interpretação e várias são as repercussões a depender do 

conceito adotado.  O que nos parece claro, desde logo, é que se mostra equívoca a 

percepção comum de que o ativismo é necessariamente uma distorção da atribuição típica 

do Poder Judiciário. 

Ao contrário. De acordo com o autor Brandley C. Canon, que publicou a obra 

Defining the dimensions oj judicial activism em 1983, seis parâmetros possibilitam 

identificar o ativismo judicial: “1. Majoritarismo: as regras adotadas por meio de um 

processo democrático são negadas pelo Poder Judiciário; 2. Estabilidade Interpretativa: 

recentes decisões judiciais, doutrinas e interpretações são alteradas; 3. Fidelidade 

Interpretativa: disposições constitucionais são interpretadas em contrariedade à intenção 

                                                           
107 Segundo Saul Tourinho Leal, “o jornalista expõe que havia na Corte duas correntes. Higo Black, William 
Douglas, Wiley Rutledge e Frank Murphy estavam num extreme. Felix Frankfurter, Robert H. Jacson e 
Harold Burton ocupavam o polo oposto. Stanley Reed e o Chief Justice, Fred Vinson, ficavam numa posição 
intermediária, quase que “uma coluna do meio”. Por trás dessa divisão estava a forma pela qual os juízes 
costumavam decidir as causas levadas a julgamento. A ala Black praticava o ativismo judicial. A ala 
Frankfurter, a auto-contenção judicial. Vinson ficava com o meio-termo. A decisão prolatada por juízes 
ativistas ficava atrelada a resultados, enquanto a de autoria de juízes optantes pela autocontenção ficava com 
limitações processuais. Enquanto a ala Black via o Tribunal como um instrumento para alcançar a justiça 
social, especialmente para desprotegidos na sociedade, Frankfurter atuava para permitir que o Poder 
Legislativo elaborasse políticas voltadas para essas questões por meio das maiorias. Se pensarmos bem, o que 
temos é uma divisão muito singela. Um grupo é substancialista; o outro, procedimentalista. (...) A descoberta 
que um jornalista fizera em 1947 persiste até hoje e ganha relevo no Brasil, mais de sessenta anos depois. A 
repercussão do artigo foi imensa. Os Justices prometeram processar o jovem e ousado jornalista. Por um 
lado, uma ala do tribunal fora intitulada de ativista. Por outro, integrantes eram caracterizados como 
praticantes de um self restraint. Os magistrados estavam, para toda a sociedade, rotulados. Daí em diante, o 
termo pegou. A expressão tribunal ativista ou tribunal de autocontenção se tornou popular” (LEAL, 2010, p. 
32). 
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dos seus autores ou ao sentido da linguagem usada; 4. Distinção do Processo Democrático 

Substantivo: as decisões judiciais se convertem mais numa regra substantiva do que na 

mera preservação do processo político democrático; 5. Regra específica: a decisão judicial 

estabelece regras próprias típicas da discricionariedade dos agentes governamentais; 6. 

Disponibilidade de um poder alternativo de criação de políticas públicas: a decisão judicial 

suplanta considerações sérias voltadas a problemas de competência das outras instâncias de 

governo” (LEAL, 2010, p. 33-34). 

No Brasil, o Professor Luís Roberto Barroso defende que “a idéia de ativismo 

judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de 

atuação dos outros dois poderes. A postura ativista manifesta-se por meio de diferentes 

condutas, que incluem: i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; 

ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com 

base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; iii) 

a imposição de condutas ou abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 

políticas públicas” (BARROSO, 2010, p. 394). 

Segundo Antoine Garapon, os juízes têm sido compelidos a proporcionar a 

igualdade de direitos no sentido substancial e não apenas formalmente, sendo possível 

dizer que o século XXI caminha para ser o século da supremacia do Poder Judiciário. Para 

o Autor, “o ativismo evidencia-se quando, entre muitas opções possíveis, a escolha do juiz 

é alimentada pela vontade de acelerar a transformação social ou, ao contrário, de travá-la” 

(GARAPON, 2001, p. 56). Adverte, no entanto, que o entusiasmo pela Justiça pode 

conduzir a um impasse, na medida em que transferir aos juízes todas as frustrações 

modernas e acreditar ingenuamente em sua onipotência podem se voltar contra ela mesma. 

O ativismo judicial também foi objeto de análise por Mauro Cappelletti, segundo o 

qual os juízes têm função de criar o direito e não meramente de interpretá-lo, acentuando 

que: 

 

É manifesto o caráter acentuadamente criativo da atividade judiciária de 
interpretação e de atuação da legislação e dos direitos sociais. Deve-se reiterar, é 
certo, que a diferença em relação ao papel mais tradicional dos juízes é apenas de 
grau e não de conteúdo: mais uma vez impõe-se repetir que, em alguma medida, 
toda interpretação é criativa, e que sempre se mostra inevitável um mínimo de 
discricionariedade na atividade jurisdicional. Mas, obviamente, nessas novas 
áreas abertas à atividade dos juízes haverá, em regra, espaço para mais elevado 
grau de discricionariedade e, assim, de criatividade, pela simples razão de que 
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quanto mais vaga a lei e mais imprecisos os elementos do direito, mais amplo se 
torna também o espaço deixado à discricionariedade nas decisões judiciárias. 
Esta é, portanto, poderosa causa da acentuação que, em nossa época, teve o 
ativismo, o dinamismo e, enfim, a criatividade dos juízes (CAPPELLETTI, 
1993, p. 42). 

 

Para a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, os Tribunais ocupam o centro do 

sistema jurídico. Em razão do fechamento operacional, só podem decidir utilizando os 

elementos e estruturas do sistema jurídico. Neste sentido se o termo ativismo judicial for 

compreendido como desbordamento, ou seja, como atuação atípica do órgão judicial, não 

encontra suporte na teoria dos sistemas, já que o Judiciário, como integrante do sistema 

jurídico, não pode realizar atividades específicas do sistema político ou econômico. No 

entanto, se por ativismo judicial se compreender a atuação do órgão judicial que, valendo-

se das ferramentas disponíveis no sistema jurídico, resolve – com certo grau de criatividade 

(mas sem extrapolar os limites operacionais do sistema) – as questões que lhe são 

submetidas, há compatibilidade com a teoria de Luhmann. 

 

2.6 Controle judicial de políticas públicas 

 

Dentre os inúmeros litígios submetidos à apreciação judicial na sociedade 

contemporânea, aqueles que envolvem as políticas públicas são certamente um dos temas 

mais controvertidos. 

Políticas públicas, para Maria Paula Dallari Bucci, são “o programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente 

regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política 

pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de 

prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em 

que se espera o atingimento dos resultados” (BUCCI, 2006, p. 39). 

A participação dos órgãos estatais, os consagrados Poderes da República, é 

destacada nas lições de Osvaldo Canela Júnior, para quem política estatal “é o conjunto de 

atividades do Estado tendentes à consecução de seus fins. Ajusta-se ao conceito de 

standard, ou meta a ser atingida. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), 
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atos administrativos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) tendentes à realização 

dos fins primordiais do Estado” (CANELA JÚNIOR, 2011, p. 88). 

O Estado, através de seus órgãos legislativo, executivo e judicial, é responsável 

pela edição, execução e controle das políticas públicas. As políticas públicas sempre têm 

por objetivo a realização de um interesse público. 

A expressão políticas públicas comporta duas dimensões.  

A primeira delas trata das opções políticas relacionadas à estrutura do Estado, 

dispondo sobre as formas de organização e funcionamento do aparelho estatal, os valores 

fundamentais positivados e as diretrizes que devem nortear a efetivação dos objetivos 

lançados. São as denominadas “políticas de Estado”, opções políticas que indicam e 

orientam o modelo de ação estatal a longo prazo, independentemente do programa de 

governo x ou y.  

Embora geralmente as políticas de Estado se encontrem inscritas no texto 

constitucional, não é correto afirmar que se trata de políticas de Estado apenas e tão 

somente porque ali estão. Existem inúmeros dispositivos constitucionais que não guardam 

qualquer relação com tais diretrizes de atuação estatal, não traduzindo assim nenhuma 

opção política relativa a um valor fundamental ou à estrutura do Estado. De outro lado, é 

possível que algumas políticas de Estado delineadas na Constituição Federal sejam 

regulamentadas por lei (ordinária e complementar), que desta forma também se caracteriza 

como política de Estado, em conjunto com a diretriz constitucional.108 

A doutrina também utiliza o termo “Política constitucional” (Polity) para designar a 

política de Estado.109 

Já a segunda dimensão contempla as opções políticas mais concretas e específicas, 

voltadas a resolver questões definidas, mediante a utilização de meios previamente 

estabelecidos e em espaço de tempo delimitado. Trata-se do sentido estrito da expressão 

políticas públicas, também denominadas políticas de Governo ou policies.  

Nesta perspectiva, políticas públicas são um conjunto de processos, incluindo, ao 

menos: a definição da agenda; a elaboração de alternativas que serão objeto de escolha; 

                                                           
108 De acordo com Fernando Aith, “quando a política pública tiver como objetivos a consolidação 
institucional da organização política do Estado, a consolidação do Estado Democrático de Direito e a garantia 
da soberania nacional e da ordem pública, ela poderá ser considerada política de Estado. Dentro desse 
quadro, pode-se afirmar, ainda, que uma política é de Estado quando voltada a estruturar o Estado para que 
este tenha as condições mínimas para a execução de políticas de promoção e proteção dos direitos humanos” 
(AITH, 2006, p. 235). 
109 A política constitucional “define a estruturação básica do Estado, a sua conformação normativa 
fundamental, que expressa a correlação de forças sociais e políticas vigentes, assim como os valores e 
crenças fundamentais e politicamente relevantes de uma dada sociedade” (COUTO, 2006. p. 98).  
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uma escolha confiável, respeitável e irrefutável entre as alternativas postas, como no caso 

de um voto legislativo ou de uma decisão presidencial; e a execução da decisão.110 Trata-se 

do modelo dos múltiplos fluxos (Multiple Streams Model)111, desenvolvido por John 

Kingdon.  

A elaboração de uma política pública percorre três fluxos decisórios (streams), que 

seguem seu curso de forma autônoma: 

a) 1º fluxo – agenda setting: nesta fase, o modelo analisa por que determinadas 

questões são reconhecidas como problemas e por que determinados problemas passam a 

ocupar a agenda governamental. Uma questão (condition) é uma situação social percebida, 

mas que não demanda, necessariamente, uma resposta estatal. No entanto, quando os 

formuladores de políticas consideram que ela deve ser cuidada, ela se torna um problema 

(problem). É de fundamental importância, nesta fase, a percepção destes atores que 

avaliam três fatores: (i) indicadores; (ii ) eventos (focusing events), crises e símbolos; (iii ) 

feedback das ações governamentais. 

b) 2º fluxo – policy stream: neste momento, são identificadas as alternativas e 

soluções existentes (policy alternatives), ainda que não relacionadas especificamente a 

determinados problemas. As alternativas são elaboradas por especialistas (pesquisadores, 

assessores parlamentares, acadêmicos, funcionários públicos, analistas pertencentes a 

grupos de interesses, etc.), interessados naquela área específica. Quando alguma solução é 

reconhecida como viável, ela é difundida e passa a ser encampada pelos diversos atores, 

ainda que inicialmente com ela não concordassem. O processo é lento e depende do poder 

de persuasão do interlocutor. 

c) 3º fluxo – politics stream: é a fase da dimensão política propriamente dita, 

com dinâmica e regras próprias. Aqui, o processo é caracterizado por barganhas e 

negociações políticas. Três elementos são destacados: (i) o clima ou humor nacional – 

national mood (situação na qual diversas pessoas compartilham as mesmas questões 

durante um determinado período de tempo) proporciona que determinadas ideias ganhem 

                                                           
110 Nas palavras de John Kingdon: “Though a drastic oversimplification, public policy making can be 
considered to a set a processes, including at least (1) the setting of the agenda, (2) the specification of 
alternatives from wich a choice is to be made, (3) an authoritative choice among those specified alternatives, 
as in a legislative vote or a presidencial decision, and (4) the implementation of the decision” (KINGDON, 
1995. p. 2-3). 
111 O modelo de John Kingdon foi formulado em 2003 para analisar as políticas públicas nas áreas de saúde e 
transporte do governo federal norte-americano e é adotado como referência nos estudos do tema. Ele 
caracteriza o governo federal norte-americano como uma “anarquia organizada”, identificando a ocorrência 
de três fluxos decisórios, que seguem seu curso de forma relativamente independente e convergem em 
momentos críticos, ocasiões em que se dá a mudança de agenda (CAPELLA, 2007, p. 89). 
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força e sejam colocadas na agenda; (ii ) a influência das forças políticas organizadas, 

exercida principalmente pelos grupos de pressão, permite avaliar se o ambiente é propício 

ou não às reformas; (iii ) as mudanças dentro do próprio governo – turnover (mudança de 

funcionários em posições estratégicas, mudança de gestão, etc.) podem desencadear 

alterações na agenda, quer reforçando, quer retirando determinadas questões da pauta. 

Em regra, estes três fluxos (problemas, soluções e dinâmica política) seguem seus 

cursos de forma independente. No entanto, em algumas circunstâncias raras eles 

convergem, possibilitando uma oportunidade de mudança na agenda. Segundo Capella, 

“nesse momento, um problema é reconhecido, uma solução está disponível e as condições 

políticas tornam o momento propício para a mudança, permitindo a convergência entre os 

três fluxos e permitindo que questões ascendam à agenda” (CAPELLA, 2007, p. 95). A 

essas circunstâncias Kingdon denomina janelas de oportunidades (policy windows), 

influenciadas especialmente pelo fluxo de problemas e pelo fluxo político. Quando há 

convergência entre os três fluxos, o denominado coupling (junção dos fluxos), é que se 

verifica a mudança de agenda. Como dito nas linhas acima, estes momentos são raros e 

passageiros e a decisão deve ser tomada a tempo, sob pena de fechar as janelas e ter de 

aguardar uma nova conjunção. 

O caráter temporal e específico das políticas de governo recomenda que elas não 

sejam inscritas no texto constitucional, no mínimo por duas razões: (i) dificultam, e muito, 

qualquer possibilidade de alteração do plano traçado, ainda que comprovadamente 

insuficiente, pois como toda regra constitucional exige processo legislativo diferenciado de 

reforma (artigo 60 da Constituição Federal); (ii ) embora conceitualmente se tratem de 

programas voltados a resolver questões específicas, visando o bem-estar da coletividade, 

acabam por engessar as gerações futuras, causando um verdadeiro “déficit de democracia” 

por inibir que a maioria, em dado momento, tome as decisões que julgar mais favoráveis. 

É possível relacionar as funções típicas exercidas pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário com as fases de elaboração, execução e controle das políticas 

públicas.  

A questão que se coloca é saber se, de acordo com a teoria dos sistemas, eles têm 

competência para atuar nos outros âmbitos, ainda que de forma subsidiária.  

Voltemos ao exemplo mencionado nas linhas anteriores sobre a contribuição 

previdenciária dos servidores públicos inativos, um dos pilares que sustenta a política 

pública previdenciária introduzida em 1998, com a edição da Emenda Constitucional nº 20. 

Embora o Judiciário não seja competente para a elaboração da política, por duas vezes foi 



108 

instado a se manifestar sobre a legalidade e constitucionalidade da exação. Na primeira 

delas (ADIN 2.10-2), afastou a cobrança ao fundamento de que não poderia ser instituída 

por lei ordinária (Lei nº 8.9873/99), obrigando o Legislativo a editar novo ato (emenda 

constitucional). Na segunda vez, ratificou o ato do legislador, reconhecendo a 

constitucionalidade da contribuição prevista pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Está claro que a decisão judicial repercutiu significativamente sobre a formulação 

da política pública pelo órgão competente (Poder Legislativo), apenas tornando possível 

sua validação, pelo Judiciário, quando obedecido o procedimento “recomendado”. Não há 

que se falar, neste caso, que o órgão judicial fez as vezes do legislador e editou a política 

pública. 

No entanto, há hipóteses em que o Judiciário efetivamente o faz, quando determina, 

por exemplo, que o Poder Executivo construa creche em determinado local.112 

E há casos, ainda, que o Judiciário não só formula a política pública (competência 

do Legislativo) como também cuida da sua execução (competência do Executivo).  

Em estudo realizado pela equipe de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas - 

“O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse 

Público”, publicado na Série Pensando o Direito, é relatado o seguinte caso: o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, após receber denúncia de um pai de autista, apurou que o 

Estado não oferecia tratamento e educação específicos às necessidades de pessoas com 

autismo. Não obteve êxito na realização de acordo extrajudicial, ajuizando então ação civil 

pública, julgada procedente em primeiro e segundo graus. Na fase de execução, os 

interessados começaram a se habilitar e foi constatada a inexistência de instituições 

públicas especializadas, não sendo possível cumprir a expressa determinação contida na 

sentença. Na prática, foi feita a transferência do serviço às instituições particulares. Ao 

                                                           
112 Confira-se, por exemplo, a ementa de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Ensino – Impetração visando imediata matrícula em 
creche ou escola pública municipal – Ordem concedida em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – 
Sentença – Nulidade – Não configuração – Decisão que não se revela ultra nem extra petita, porquanto 
adstrita ao pedido deduzido pelos impetrantes – Imposição de prazo para cumprimento da obrigação, 
ademais, que prescinde de pedido específico – Inteligência do art. 461 do CPC – Preliminar afastada - 
Disponibilização de vaga em creche ou escola pública municipal – Direito constitucional dos impetrantes e 
dever do Município no atendimento da educação infantil pré-escolar (arts. 208, IV e 211, § 2º, da CF) – 
Norma constitucional, ademais, reproduzida no art. 54 do Estado da Criança e do Adolescente – Insuficiência 
de vagas para atender a demanda que não exime a Administração de cumprir sua obrigação, não podendo se 
beneficiar da sua própria omissão - Garantia ao menor do direito de vaga em creche municipal que não 
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas o exercício de missão 
constitucional de apreciar lesão ou ameaça de violação a direito – Precedentes – Reexame necessário 
(pertinente na espécie) desacolhido e apelo voluntário do Município de São José do Rio Preto improvido” 
(TJSP, Apelação nº 0129834-18.2007.8.26.0000, registro: 2012.0000592766, 8ª Câmara de Direito Público, 
Relator Desembargador Rubens Rihl, julgamento ocorrido em 07.11.2012). 
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mesmo tempo, o tratamento especializado de autistas passou a ser previsto no SUS e foram 

firmados convênios com particulares. As escolas também começaram a contar com 

profissionais especializados, sendo firmados, aqui também, convênios com instituições 

particulares. Não obstante o envolvimento dos atores interessados na execução do julgado, 

entre os quais o Ministério Público e a Defensoria Pública, inúmeras ocorrências 

emergiram e grande quantidade de pessoas continuou a se habilitar na fase de execução, 

congestionando a Vara e impossibilitando que outros serviços fossem realizados. Após oito 

anos da data do ajuizamento da aludida ação e em razão das múltiplas dificuldades para o 

cumprimento da decisão, o juízo da execução tomou medida radical e transferiu a 

responsabilidade pela realização de todos os atos executivos para o Poder Executivo e para 

o Ministério Público, extinguindo todas as habilitações em curso e impedindo que outras 

fossem realizadas em cartório. Apenas manteve sob sua alçada a execução de multa diária, 

deixando claro, no entanto, a desnecessidade da presença física do interessado no cartório 

judicial. A decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça/SP. Embora tenha sido julgada 

improcedente a exceção de suspeição oposta contra o juiz, por falta de sensibilidade à 

causa autista, ele foi afastado do caso. 

Estes dois últimos exemplos demonstram que o Judiciário, quer ao editar uma 

política, quer ao responsabilizar-se por sua execução, encontra inúmeras dificuldades.  

Para além da discussão sobre sua legitimidade para realizar tais atos, é 

incontestável que o órgão judicial não possui os elementos necessários para desenvolver 

tais atribuições. Desconhece – ou não conhece com a profundidade necessária – os demais 

programas desenvolvidos pelo Executivo, como também não é o responsável pela 

destinação e manejo dos recursos orçamentários, o que dificulta e até mesmo inviabiliza a 

execução de determinadas ações. 

Se a litigiosidade judicial é uma das características da sociedade contemporânea, 

cabe ao Judiciário ajustar as suas respostas aos limites do sistema jurídico a fim de manter 

a diferenciação funcional do sistema.  

A teoria dos sistemas fornece importantes contribuições para que os sistemas 

sociais mantenham-se cognitivamente abertos aos fenômenos sociais ocorridos no 

ambiente, mas que tenham condições de resolver os conflitos relacionados com seu código 

binário sem perder a diferenciação funcional, traço que os distingue. Ou seja, sem 

desbordar dos seus limites operacionais. 
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CAPÍTULO 3 – O SISTEMA SANITÁRIO BRASILEIRO 

 

3.1 O direito fundamental à saúde 

 

Por expressa disposição constitucional, “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” (artigo 196 CF-88).  

Trata-se de direito fundamental a ser implementado através de políticas públicas, 

duas categorias estritamente imbricadas, porém diversas.  

A saúde é um sistema e está inserida num sistema maior (a vida), com o qual 

interage. A saúde assume a categoria de subsistema a partir do momento em que, 

necessitando de regulamentação e de proteção, reproduz-se e se relaciona com os demais 

sistemas sociais (SCHWARTZ, 2004, p. 23).  

O sistema sanitário é um sistema social, operativamente fechado e cognitivamente 

aberto, autorreferencial e autopoiético. Utiliza, para sua reprodução, seus próprios 

elementos e estruturas, não obstante se apresente em permanente contato com o ambiente 

que o circunda. É um processo dinâmico, sempre em construção, “uma meta a ser 

alcançada e que varia de acordo com sua própria evolução e com o avanço dos demais 

sistemas com os quais se relaciona, em especial o Estado e a própria sociedade” 

(SCHWARTZ, 2001, p. 39). 

Antes de analisar como o sistema sanitário se relaciona com os demais, 

especialmente com os sistemas jurídico, político e econômico, tema a ser tratado no 

Capítulo 4, é preciso compreender o conteúdo do direito à saúde e as formas de sua 

efetivação.  

 

3.1.1 Histórico 

 

Apenas na Constituição Federal de 1988 é que o direito à saúde foi previsto como 

direito fundamental social, importante avanço e conquista da sociedade brasileira. 

A Constituição de 1824, de cunho liberal, nada dispunha acerca do direito à saúde, 

tornando claro que sua efetivação não era tarefa do Estado, mas sim responsabilidade de 
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cada indivíduo. Havia menção, no artigo 179, aos “socorros públicos”, de caráter 

assistencialista.113 Nenhuma inovação constou da Constituição Republicana de 1891. 

A Constituição de 1934, por sua vez, tratou da saúde em algumas normas, 

estabelecendo regras de competência legislativa e de responsabilidade estatal.114 O texto 

constitucional representou a pretensa inauguração de um Estado social brasileiro, na 

medida em que indicou algumas preocupações sanitárias a cargo do Poder Público 

(SCHWARTZ, 2001, p. 44). 

As Constituições de 1937115 e 1946116 também não trouxeram inovações e a 

Constituição de 1967 cuidou da saúde em dois dispositivos, delegando à União 

competência para estabelecer planos nacionais de educação e saúde e legislar sobre normas 

de proteção da saúde (artigo 8º, XIV e XVII, ‘c’) e assegurando aos trabalhadores o direito 

à assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva (artigo 158, XV). O texto foi 

repetido na Constituição de 1969. 

É preciso registrar que os avanços ocorridos no cenário internacional neste período 

não foram incorporados pelas Constituições brasileiras. Cite-se como exemplo a Itália, que 

no texto constitucional de 1948 classifica a saúde como direito fundamental.117 

Ainda no mesmo ano, a Declaração dos Direitos do Homem insere a saúde como 

elemento da cidadania, assegurando que: 

 

Art. 25 -  
1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar 
e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto a alimentação, ao 
vestuário, ao alojamento, a assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais 
necessários; e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na invalidez, 
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da sua vontade. 

 

                                                           
113 Segundo Germano Schwartz, “entender a saúde, à época, era visualizá-la como uma (des)graça das 
divindades. Não cabia ao Estado interferir nessa questão, quanto mais um Estado Liberal como aquele 
apregoado pela Constituição do Império” (SCHWARTZ, 2001, p. 44). 
114 Nos termos do artigo 10, competia concorrentemente à União e aos Estados cuidar da saúde e da 
assistência pública (inciso II). De acordo com o artigo 138, cabia à União, aos Estados e aos Municípios, nos 
termos das leis respectivas, “f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 
mortalidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças 
transmissíveis; g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais”. 
115 O artigo 16, XXVII, da Constituição de 1937, estabelecia que era competência privativa da União legislar 
sobre normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança. 
116 Era da competência da União legislar sobre normas gerais de defesa e proteção da saúde; e de regime 
previdenciário (artigo 5º, XV, ‘b’) 
117 Nos termos do artigo 32, “A República tutela a saúde como direito fundamental do indivíduo e interesse 
da coletividade, e garante tratamentos gratuitos aos indigentes. Ninguém pode ser obrigado a um determinado 
tratamento sanitário, salvo disposição de lei. A lei não pode, em hipótese alguma, violar os limites impostos 
pelo respeito à pessoa humana.” 
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O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinado em 

16/12/1966 e em vigor desde 03/01/1976, foi incorporado na legislação brasileira por força 

do Decreto nº 591/92 e trata expressamente do direito à saúde em seu artigo 12, nos 

seguintes termos: 

 
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. 

 

A Constituição portuguesa de 1976 também incorporou em seu texto diversas 

diretrizes acerca do direito à saúde.118  

A legislação vigente no Brasil no período anterior a 88 tratava do direito à saúde, 

então denominado “benefício da assistência médica e hospitalar”, como integrante do 

conjunto de benefícios da Previdência e Assistência Social (SANTOS, 2013, p. 54). 

Para efeitos de análise sobre a evolução das políticas públicas de saúde e sobre a 

participação do Estado na sua efetivação, alguns doutrinadores119 destacam três fases: (i) 

entre a Proclamação da República e 1930; (ii) de 1930 a 1964 e (iii) de 1967 a 1988. 

 

(i) 1º período: entre a Proclamação da República e 1930 

 

                                                           
118 Em seu artigo 64 dispõe que: “1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e a 
promover; 2. O Direito à proteção da saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de saúde 
universal, geral e gratuito, pela criação de condições econômicas, sociais e culturais que garantam a proteção 
da infância, da juventude e da velhice e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem 
como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular e ainda pelo desenvolvimento da 
educação sanitária do povo; 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao 
Estado: a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição econômica, aos 
cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; b) Garantir uma racional e eficiente cobertura 
médica e hospitalar de todo o país; c) Orientar a sua ação para a socialização da medicina e dos setores 
médico-medicamentosos; d) Disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da medicina, 
articulando-as como serviço nacional de saúde; e) Disciplinar e controlar a produção, a comercialização e o 
uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; 3. O 
serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.” 
119 Cite-,se, a propósito, Singer, Campos e Oliveira (1981), Costa e Rozenfeld (2000), Lima, Fonseca e 
Hochman (2005) e Aciole (2006). 
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É um período em que o Brasil passou por grandes mudanças sob o ponto de vista da 

situação da saúde da população, da organização sanitária e da evolução do conhecimento 

médico-sanitário nacionais (CRUZ, 2007, p. 205). 

Com a República teve início a organização administrativa sanitária nos Estados e a 

formação de órgãos responsáveis pela vigilância sanitária em tais entes (COSTA; 

ROZENFELD, 2000, p. 25), traços da descentralização administrativa. 

A partir da edição do Decreto nº 2.449, de 1º de fevereiro de 1897, alguns serviços 

de saúde passaram a ser centralizados pela União. 

A resolução dos conflitos envolvendo questões de saúde pública, inclusive 

relacionadas à execução das leis e regulamentos sanitários e à efetividade dos mandados e 

ordens das autoridades sanitárias, foi atribuída à Justiça Sanitária do Distrito Federal, 

criada em 1904 pelo Decreto nº 1.151. 

A partir de 1903 desenhou-se um movimento de reforma sanitária, sendo 

desenvolvidas ações de combate às doenças infecciosas e às grandes epidemias, medidas 

voltadas ao saneamento, campanhas de vacinação, entre outros. 

Foi um período marcado pela superação das precárias condições sanitárias e pela 

construção de uma consciência cívica. 

O Poder Público não se dedicava à prestação de serviços médicos individuais, 

restando à população socorrer-se das entidades assistenciais de caridade ou dos serviços 

não oficiais dos práticos, como os cirurgiões, barbeiros, boticários e curandeiros (CRUZ, 

2007, p. 214). 

O processo de industrialização e urbanização ocorrido no início do século XX fez 

surgir as primeiras organizações de auxílio mútuo estabelecidas entre os trabalhadores, 

especialmente por associações de bairro (ACIOLE, 2006, p. 135). 

A seguir, formaram-se as Caixas de Aposentadoria e Pecúlios (CAPs)120, 

inicialmente voltadas aos trabalhadores ferroviários e posteriormente estendidas a outros 

tipos de trabalhadores.121 Essas instituições concediam, além de benefícios previdenciários, 

serviços médicos.122 Tal situação não se alterou quando da substituição dos CAPs pelos 

IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões), na década de 30. 

                                                           
120 Instituídas pela Lei Eloy Chaves, de 1923, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro 
existentes no país uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados. 
121 A extensão ocorreu com a edição do Decreto Legislativo nº 5.109, de 20 de dezembro de 1926. 
122 Nos termos do artigo 9º da Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo nº 4.682/23) e do artigo 14 do Decreto 
Legislativo nº 5.109/26, além das aposentadorias e pensões, as Caixas de Aposentadoria e Pensões proveriam 
os “soccorros medicos em casos de doença em sua pessoa, ou pessoa de sua família, que habite sob o mesmo 
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(ii)  2º período: de 1930 a 1964 

 

Na primeira fase deste período, marcada pelo Governo Vargas, houve uma intensa 

produção normativa e a implementação de várias reformas estruturais da saúde pública, 

criando-se novos órgãos e especializando-se outros já existentes. 

Existia uma centralização normativa e uma certa descentralização executiva das 

políticas de saúde (LIMA; FONSECA; HOCHMAN, 2005, p. 43). Houve uma ampliação 

da interferência estatal sobre o corpo social. Assim como no período anterior, era clara a 

existência de ações sanitárias, de um lado, e de ações médicas assistenciais de caráter 

residual, de outro. 

Com o fim da Era Vargas, em 1945, uma onda de democratização tomou conta do 

país, ampliando-se os debates sobre a saúde pública, seu alcance e estrutura administrativa. 

A saúde passou a ser relacionada com desenvolvimento, destacando-se as 

preocupações com o custo econômico das doenças e com os entraves que elas causavam ao 

desenvolvimento nacional. 

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) continuaram ofertando serviços 

médicos, sendo os principais compradores de serviços médicos e hospitalares privados.123 

Contudo, revelaram-se incapazes de atender à crescente demanda e pressão, na medida em 

que não dispunham de bases financeiras sólidas (CRUZ, 2007, p. 232). 

De outro lado, as ações e serviços públicos também apresentavam limitações, 

sobretudo em razão dos entraves financeiros. 

A assistência médica, na década de 1956-1966, apresentava as seguintes 

características:  

(i) a maior parte do financiamento tinha por base a arrecadação previdenciária;  

                                                                                                                                                                                
tecto e viva sob a mesma economia, bem como internação hospitalar, em caso de intervenção cirurgica” e a 
oferta de “medicamentos obtidos por preços especiaes, determinados pelo Conselho de Administração”. 
123 As CAPs e os IAPs apresentam algumas diferenças de estrutura e funcionamento, não sendo possível 
afirmar que os IAPs são produto de evolução das CAPs. Os IAPs apresentam as seguintes características: “a) 
os fundos passam a organizar-se por “categoria profissional” e não por empresas, de tal modo que os 
trabalhadores de pequenas empresas, antes excluídos dos benefícios, passam a auferi-los; b) ao contrário das 
CAPs, que juridicamente eram sociedades civis, os IAPs são constituídos como autarquias, significando, 
portanto, maior controle do Estado sobre o sistema, embora mantenha-se o critério anterior na organização 
administrativa; c) dentro da mesma categoria, igualam-se os benefícios recebidos em todo o território 
nacional, obedecendo-se às diferenças salariais; d) Sindicato e sistema previdenciário passam a se vincular e 
cria-se espaço para uma certa manifestação dos trabalhadores assalariados, segundo as categorias. Dados os 
interesses às vezes divergentes em seu interior, surgem “clientelismos” no controle e manipulação de verbas 
e empregos, dando margem a composições para a estrutura partidária populista” (BRAGA; PAULA, 1981, p. 
65-66). 
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(ii)  grande parte dos serviços era prestada por instituições privadas;  

(iii)  adoção de padrões das sociedades industrializadas, centrados no sistema 

hospitalar, com grau elevado de equipamentos e fármacos e com crescente tecnificação e 

especialização no tocante à mão-de-obra utilizada;  

(iv) aumento da importância da indústria de equipamentos e farmacêutica, bem 

como a dependência externa (sob as formas de controle do capital, da tecnologia 

empregada, da importação de equipamentos e de matérias-primas);  

(v) adoção de uma tecnologia de ponta, tanto na produção do ato médico como 

na produção dos insumos;  

(vi) taxas de crescimento eram muito mais elevadas que as do restante da 

economia (BRAGA; PAULA, 1981, p. 74). 

 

(iii)  3º período: de 1967 a 1988 

 

Com a edição do Decreto-lei nº 72/66, foi criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), que unificou os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 

e assumiu a responsabilidade pela gestão das aposentadorias, pensões e da assistência 

médica dos trabalhadores formais (excluindo inicialmente os trabalhadores rurais e os 

demais trabalhadores urbanos). 

A ideia era criar um plano orgânico, que congregasse as práticas individuais 

realizadas pelos IAPs numa perspectiva de conjunto, com uma unidade de comando e de 

orientação técnico-administrativa. A criação do INPS, como destacam Braga e Paula, 

“deve ser entendida como uma transformação institucional que amplia a escala econômica 

das operações e aumenta o grau de controle pelo Estado, o que não significa, antes pelo 

contrário, uma ruptura com as tendências capitalistas do sistema médico previdenciário até 

então vigente” (BRAGA; PAULA, 1981, p. 84-85). 

Os benefícios de assistência médica e previdência social foram estendidos aos 

trabalhadores rurais a partir de 1975, com a Lei nº 6.260. 

Pouca era a preocupação estatal, no entanto, com as medidas de atenção coletiva à 

saúde da população. Se em 1968 o Ministério da Saúde tinha uma participação de 2,21% 

no orçamento global da União, esse percentual caiu para 1,40% em 1972.124 

                                                           
124 Consta, ainda, que “os dispêndios em Atenção Materno-Infantil apresentam três anos de declínio e dois de 
recuperação, chegando ao final do período com um patamar de gasto real semelhante ao do princípio, porém 
inferior ao que prevalecia em 1957. Com o Serviço de Tuberculose gastava-se em 1969 menos do que em 
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Em 1977, por força da Lei nº 6.439, foi implantado o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social (SINPAS), delegando ao Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), a competência pelos programas de assistência 

médica aos trabalhadores urbanos, rurais e funcionários públicos civis da União, suas 

autarquias e do Distrito Federal. Ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi 

delegada competência para gestão das questões relacionadas à previdência social. Ao 

Instituto de Administração Financeira (IAPAS) competia gerenciar o Fundo de Previdência 

e Assistência Social (FPAS) e estabelecer o Plano Plurianual de Custeio do SINPAS.  

Buscava-se uma “reorganização e racionalização capazes de enfrentar sobretudo os 

aspectos críticos originados pela expansão considerável dos gastos com assistência médica 

e que tendiam a colocar em cheque o esquema econômico-financeiro do INPS” (BRAGA; 

PAULA, 1981, p. 197). Não obstante, a assistência médica continuou a ser financiada pela 

previdência que, por sua vez, era sustentada pelas contribuições dos beneficiários e dos 

consumidores em geral. 

O Estado delegava a prestação de boa parte dos serviços previdenciários na área de 

saúde às empresas privadas e adotava, como forma de remuneração por tais serviços, o 

pagamento por Unidade de Serviço (US), mas não desenvolveu qualquer política de 

fiscalização e controle dos serviços prestados (ACIOLE, 2006, p. 179).125 

Neste contexto surgiu um novo movimento por parte dos profissionais de saúde, 

acadêmicos e cientistas, que lutava pela transformação das políticas públicas de saúde. Este 

grupo aliou-se a outros movimentos sociais e unidos passaram a lutar pela efetivação dos 

direitos civis e sociais, no sentido da redemocratização do país (ESCOREL; 

NASCIMENTO; EDLER, 2005, p. 62). Trata-se do movimento pela Reforma Sanitária, 

como ficou conhecido. 

Dois programas relevantes foram implantados no período: (i) o Programa Ações 

Integradas de Saúde (AIS), como tentativa de reorganizar a assistência médico-sanitária a 

partir do INAMPS, contando com a participação conjunta da União, Estados e Municípios; 

                                                                                                                                                                                
1964 e menos ainda do que em 1956. O combate às endemias rurais através do DNERu, privilegiado até 
1965, reduz-se gradativamente em níveis reais; em 1969 os gastos são inferiores aos de 1964, assim como 
aos de 1958. A lepra é igualmente descurada no que diz respeito ao gasto estatal, constatando-se reduções 
dos níveis reais” (BRAGA; PAULA, 1981, p. 91). 
125 As reformas no sistema de previdência e saúde ocorridas em 1966 e em 1977 têm em comum as propostas 
básicas de realizar uma reforma administrativa e uma racionalização das ações. No entanto, a criação do 
INPS – em 1966 – teve como propósito e resultado a concentração do poder, a ampliação do alcance 
institucional, a criação de ‘economias de escala’, além de efeitos políticos como o afastamento dos 
representantes dos trabalhadores na orientação político-previdenciária. A criação do SINPAS, em 1977, teve 
um objetivo oposto: a fragmentação dos poderes, a divisão por diversos organismos das diferentes tarefas da 
previdência (BRAGA; PAULA, 1981, p. 210). 
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(ii ) o Programa dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), passo 

importante para a descentralização dos serviços de saúde da União para os Estados. 

A 8ª Conferência de Saúde, realizada em março de 1986, cristalizou a confluência, 

nas questões de saúde, dos profissionais da área, da sociedade civil e de representantes da 

classe política; todos discutindo, democraticamente, a saúde no Brasil. 

Este era o contexto quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988, alçando 

a saúde à categoria de direito fundamental, inserida no Sistema de Seguridade Social, 

disciplinada por regras e princípios específicos e dotada de orçamento próprio.  

 

3.1.2 Conteúdo 

 

Com amparo na Constituição da Organização Mundial de Saúde126, o legislador 

constituinte adotou um conceito amplo de saúde, verbis: 

 

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. 

 

Trata-se de um conceito bastante abrangente, na medida em que engloba a saúde 

física e mental, como também alcança as medidas preventivas, curativas e promocionais, 

aspectos bem alinhavados na definição de saúde apresentada por Germano Schwartz: 

 

(é) um processo sistêmico que objetiva a prevenção e cura de doenças, ao mesmo 
tempo que visa a melhor qualidade de vida possível, tendo como instrumento de 
aferição a realidade de cada indivíduo e pressuposto de efetivação a 
possibilidade de esse mesmo indivíduo ter acesso aos meios indispensáveis ao 
seu particular estado de bem-estar. (SCHWARTZ, 2001, p. 43) 

 

Sueli Dallari, por sua vez, apresenta um conceito jurídico de saúde, considerando-a 

um bem fundamental que, por meio da integração dinâmica de aspectos individuais, 

coletivos e de desenvolvimento, visa assegurar ao indivíduo o estado de completo bem-

estar físico, psíquico e social (DALLARI, 2010, p. 13).  

É preciso destacar que o conceito de saúde sofreu variações ao longo do tempo, 

alcançando uma dimensão tão ampla apenas em 1946. 

                                                           
126 “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou outros 
agravos” (preâmbulo da Constituição da Organização Munial da Saúde – OMS – 1946). 
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Nas sociedades primitivas, saúde significava ausência de doenças. A cura era 

buscada não através de métodos científicos, mas sim religiosos e sobrenaturais. 

Novo paradigma do termo “saúde” foi desenvolvido na Grécia antiga, sendo 

considerada saudável a pessoa bela, equilibrada no corpo e na mente (“Mens sana in 

corpore sano”).127  

O grande representante da medicina grega foi o médico Hipócrates, que afastou a 

concepção religiosa da cura das doenças, substituindo-a pelo método empírico, defendendo 

que “a cidade e a vida influenciavam a saúde dos habitantes” (SCHWARTZ, 2001, p. 30), 

razão pela qual o tratamento médico deveria necessariamente levar em conta as 

particularidades locais. A Grécia produziu grandes avanços no campo da medicina clínica 

(AITH, 2007, p. 50). 

Roma, embora não tenha se destacado em conhecimentos sobre o corpo e a doença, 

foi precursora na construção de um aparato público de proteção sanitária (AITH, 2007, p. 

52), desenvolvendo medidas voltadas ao crescimento populacional das grandes cidades.128 

Contudo, os avanços científicos na área sanitária sofreram um revés com o advento 

da Idade Média. A forte posição ocupada pela Igreja à época fez com que as antigas 

concepções de doença como castigo divino e de cura como milagre de Deus 

prevalecessem. 

Este panorama, que trouxe ínfimos resultados em termos de tratamento e cura, 

possibilitou o desenvolvimento de algumas práticas assistenciais, como a construção dos 

primeiros hospitais (hospícios e asilos), voltados a isolar os doentes do convívio social. 

Não se buscava curá-los, mas “dar conforto àqueles que eram uma ameaça à sociedade e 

que, no entanto, dela não poderiam ser eliminados (por temor religioso), e não a procura de 

soluções para os problemas de saúde dos internados” (SCHWARTZ, 2001, p. 32). 

                                                           
127 De acordo com Moacir Scliar, “o ser humano ideal era uma criatura equilibrada no corpo e na mente, e de 
proporções definitivamente harmoniosas” (SCLIAR, 1987, p. 16). 
128 Segundo Fernando Aith, “as duas principais contribuições de Roma na esfera da saúde pública podem ser 
identificadas nos campos da higiene coletiva e da medicina social. Com relação à higiene coletiva, os 
romanos construíram um considerável sistema de aprovisionamento de água potável para a população, 
através dos aquedutos. Também desenvolveram sistemas de evacuação de esgoto sanitário pela construção de 
redes de esgotos, implantaram as latrinas, desenvolveram as termas como um centro de cuidado da saúde e 
higiene largamente utilizado nas cidades do Império. Essas medidas faziam parte de um contexto maior que 
orientava a organização das cidades romanas, no qual se juntavam saberes relacionados com o urbanismo, a 
arquitetura, a engenharia hidráulica e a administração pública. No que diz respeito à medicina social, havia a 
preocupação com os aspectos sanitários relacionados com a prevenção e o tratamento médico das camadas da 
população mais pobres e mais expostas. À época, a prática terapêutica era restrita às camadas mais abastadas 
da população, que tinha condições de arcar com os custos dos poucos médicos que existiam” (AITH, 2007, p. 
52). 
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Paradoxalmente, foi no interior das próprias igrejas que os ideais da medicina grega 

foram retomados, realizando-se novos estudos através da dissecção de cadáveres. 

A Revolução Industrial trouxe a lume uma nova perspectiva da saúde, qual seja, a 

ideia de que o indivíduo deve ser saudável (não ter doenças) para que possa trabalhar e 

contribuir no processo de acumulação capitalista. Neste sentido a doença, por retirar o 

indivíduo da linha de produção, implica em prejuízo que deve ser evitado, inclusive 

mediante intervenção estatal. 

Apenas no século XX, com os fortes abalos provocados pela Revolução Russa 

(1917) e pelas Guerras Mundiais, é que se passou a pensar no aspecto preventivo da saúde 

e, em conseqüência, na necessária atuação estatal para a adoção das medidas pertinentes 

para o atingimento de tal patamar. 

Neste contexto é que foi desenhada a nova concepção de saúde pela Organização 

Mundial de Saúde, voltada não apenas às medidas curativas e preventivas, mas também à 

“promoção” da saúde, entendida como um completo bem-estar (físico, mental, social).  

O conceito apresentado pela OMS é de extrema importância, no mínimo por duas 

importantes razões:  

 

Primeiro, porque, ao associar o conceito de saúde ao bem-estar social e psíquico, 
exprime a ideia do ser humano em relação com o seu meio. Segundo, porque 
enaltece a saúde como um bem jurídico não só individual, mas também coletivo 
e, nessa medida, de desenvolvimento, acenando para a necessidade de 
preservação presente e futura, tanto do indivíduo – tomado isoladamente – como 
da humanidade (DALLARI, 2010, p. 10). 

 

A saúde só pode ser corretamente compreendida se levados em conta os demais 

direitos relacionados a uma qualidade de vida satisfatória, os denominados “direitos afins 

ao direito à saúde”, como: direito à proteção do meio ambiente, direito à educação, direito 

à moradia, direito ao saneamento, direito ao bem-estar social, direito ao trabalho e à saúde 

no trabalho, direito à proteção da família, direito da seguridade social, direito à saúde física 

e psíquica, direito a morrer dignamente, direito de informação sobre o estado de saúde e 

nutrição, direito a não ter fome, direito à assistência social e direito de acesso aos serviços 

médicos (SCHWARTZ, 2001, p. 41). 

A concepção de saúde adotada pela Organização Mundial de Saúde e pela 

Constituição brasileira engloba a perspectiva individual e coletiva. Sob a ótica coletiva é 

corrente a utilização do termo “saúde pública”, assim entendida “a ciência e a arte de 

prevenir as doenças, de prolongar a vida e de promover a saúde e a integridade física 
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através de esforços coordenados da comunidade para a preservação do meio ambiente, o 

controle das infecções que podem atingir a população, a educação do indivíduo sobre os 

princípios de higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de saúde para o 

diagnóstico precoce, o tratamento preventivo de patologias, o desenvolvimento de 

dispositivos sociais que asseguram a cada um nível de vida adequado para a manutenção 

da saúde” (AITH, 2007, p. 50).129  

A saúde pública é, ao mesmo tempo, um saber e um exercício de poder (AITH, 

2007, p. 54). Se de um lado congrega os conhecimentos científicos necessários à cura e ao 

tratamento das doenças bem como as técnicas voltadas à promoção do bem-estar, de outro 

lado possibilita que o Poder Público utilize tais ferramentas de acordo com sua 

conveniência e oportunidade. 

Tal constatação demonstra quão estreita é a relação entre saúde e Estado e, em 

consequência, a relação entre o direito fundamental à saúde e a política pública de saúde 

adotada pelo Estado. 

 

3.2 O Sistema de Seguridade Social e o sistema sanitário  

 

A Constituição Federal de 1988 inovou não só ao elevar a saúde à categoria de 

direito fundamental mas também ao inseri-la no Sistema de Seguridade Social, ao lado da 

Previdência Social e Assistência Social.130  

Até então, saúde, previdência e assistência não integravam um sistema, sendo 

disciplinadas em dispositivos esparsos e tratadas como categorias diversas, sem qualquer 

correlação. 

Integrar o mesmo sistema significa que saúde, previdência e assistência estão 

sujeitas aos mesmos princípios e diretrizes gerais, fixados especialmente nos artigos 194 e 

195 do texto constitucional. E significa, ainda, que a interpretação das normas específicas 

que disciplinam cada um deles não pode destoar das características gerais estabelecidas. 

É no parágrafo do artigo 194 da Constituição Federal que estão fixados os 

princípios informadores da Seguridade Social: 

(i) Universalidade da cobertura e do atendimento; 

                                                           
129 O conceito apresentado por Fernando Aith em seu livro foi formulado por Charles-Edward Winslow na 
década de 20 e publicado na Revista Science daquele ano e é considerado o conceito clássico de saúde 
pública, usualmente utilizado nas obras sobre o tema. 
130 Estabelece o artigo 194 que “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”. 
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(ii)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

(iii)  Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

(iv) Irredutibilidade do valor dos benefícios; 

(v) Equidade na forma de participação no custeio; 

(vi) Diversidade da base de financiamento; 

(vii)  Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados. 

 

Além de estabelecer os princípios e diretrizes gerais aplicáveis aos três sistemas, o 

legislador constituinte disciplinou, de forma específica, cada um deles (Saúde – artigos 196 

a 200; Previdência Social – artigos 201 e 202; Assistência Social – artigos 203 e 204). 

O artigo 195, ao seu turno, dispõe sobre o orçamento da Seguridade Social, também 

aqui trazendo uma inovação, como será adiante desenvolvido. 

A saúde integra o sistema sanitário, sistema social operativamente fechado e 

cognitivamente aberto, autorreferencial e autopoiético, que possui código binário e 

programa próprios.  

O sistema sanitário é disciplinado por regras e princípios específicos131, se 

autorreproduz com base em seus próprios elementos e estruturas, não obstante esteja em 

permanente contato com o ambiente que o circunda. É dotado de unidade lógica, sistêmica 

e funcional.  

Unidade lógica já que suas normas estão subordinadas a um conjunto uniforme de 

princípios jurídico-normativos. Unidade sistêmica pois seu conjunto normativo dota-o de 

estruturas, instituições, mecanismos e operações específicas. Unidade funcional na medida 

em que são normas jurídicas que prescrevem condutas, comportamentos, obrigações e 

comandos relacionados com a promoção, proteção e recuperação da saúde; além de a 

produção das normas jurídicas estar regulada e prevista no âmbito das próprias normas que 

o compõe (AITH, 2007, p. 95-96). 

                                                           
131 O direito sanitário é composto pelo “conjunto de princípios e regras que, transformados em normas 
jurídicas, regulam a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da saúde pública. (...) O 
grande diferencial do Direito Sanitário é que ele possui normas específicas, inerentes ao seu domínio, e ao 
mesmo tempo dialoga e se relaciona intensamente com outros ramos do direito e com outros campos do 
conhecimento, como a medicina, a sociologia, a administração pública, a filosofia, entre outros” (AITH, 
2007, p. 82-83). 
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Possui código binário próprio (saúde/doença) e tem como função a promoção da 

saúde. 

A codificação do sistema sanitário possui uma especificidade em relação aos 

demais, nos quais o código tem um valor positivo e outro negativo. O valor positivo 

representa o ponto de enlace da operação interna do sistema. O valor negativo tem como 

função a condição de reflexão do sistema. No sistema sanitário, a enfermidade – e não a 

saúde – é que constitui o elemento decisivo no sistema, a sua meta, como destaca Luhmann 

no seguinte trecho: 

 

A hipótese contrária caracteriza o sistema sanitário. Somente nele o valor negativo (a 
doença) possui capacidade de enlace, enquanto a saúde serve apenas como valor de 
reflexão. (LUHMANN, 2000, p. 25)132. 

 

O sistema sanitário está estruturalmente acoplado à economia, à ciência, ao sistema 

jurídico e ao sistema político, entre outros, o que não significa, contudo, a perda da 

autonomia. Para se alcançar a cura de uma doença ou o sucesso de um tratamento são 

necessários decisões políticas, conhecimentos científicos, financiamentos, regulamentação 

jurídica (CORSI; ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 105). A conjunção de tais fatores tem 

reflexos no sistema sanitário, é certo, mas não o torna operativamente aberto. Embora 

cognitivamente aberto, ele continua a operar segundo seus elementos e sua estrutura. 

A saúde está sujeita à complexidade do mundo contemporâneo. Em outras palavras, 

a complexidade do campo sanitário significa que “existem mais possibilidades do que se 

pode realizar” (ROCHA, 1998, p. 10).  

A sociedade contemporânea, diferentemente das sociedades antiga e moderna, 

apresenta uma “hipercomplexidade sanitária”, em razão dos seguintes fenômenos133: 

(i) modificação da atitude do homem perante a morte, em razão dos progressos da 

revolução tecnológica; 

(ii ) transformação da mentalidade e do comportamento da classe médica, em 

decorrência da revolução científica; 

(iii ) criação, nos países desenvolvidos, de uma melhoria sensível de saúde; 

(iv) maior consumo de remédios; 

(v) aumento dos gastos com saúde pública; 

(vi) debates éticos; 

                                                           
132 No original: “(...) el caso contrario lo constituye el sistema de la salud. Sólo el él, el valor negativo (la 
enfermedad) posee capacidad de enlace, mientras que la salud serve sólo de valor de reflexión.” 
133 Rol exemplificativo formulado por Germano A. Schwartz (SCHWARTZ, 2004, p. 50-55). 
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(vii) problemas de ordem moral; 

(viii ) problemas de ordem política. 

 

Também está submetida à contingência, não sendo possível prever, de forma 

absoluta, o futuro, já que existe um excesso de alternativas e qualquer uma pode prosperar. 

Como adverte Germano Schwartz, “mesmo que todas as possibilidades do sistema-saúde 

fossem exaustivamente descritas e analisadas – idéia central do ambicioso Projeto Genoma 

-, inexistiriam garantias de que tais possibilidades viessem a ocorrer no mundo dos fatos” 

(SCHWARTZ, 2001, p. 88). 

Toda escolha, por sua vez, traz em si a possibilidade de risco. 

O risco é elemento característico da sociedade contemporânea e dos sistemas 

sociais, inclusive do sistema sanitário. Refere-se à probabilidade de danos futuros 

decorrentes de decisões tomadas no presente. Deve ser considerado um fenômeno da 

contingência advinda da complexidade da sociedade atual; trata-se da unidade de distinção 

entre o que foi decidido e o que não foi decidido (SCWHARTZ, 2004, p. 41).  Qualquer 

decisão tem ínsita a possibilidade de um dano, futuro, presente ou retroativo. O dano está 

ligado ao risco (SCHWARTZ, 2004, p. 41) e deve ser compreendido, na teoria dos 

sistemas, como elemento que irrita o sistema social e seus subsistemas (SCHWARTZ, 

2004, p. 43). 

Especialmente em relação ao sistema sanitário, o risco impõe ao Estado e à 

sociedade a adoção de medidas cabíveis para eliminar ou pelo menos evitar a doença e a 

falta de bem-estar, como assinala Germano Schwartz: 

 

(...) saúde e risco são elementos que interagem óbvia e inegavelmente. E mais, 
que a teoria do risco embasa e fortalece a posição de que, se o presente da 
atividade sanitária não é o ideal, isto não significa que a descrição desse presente 
não possa ser útil para a solução do futuro da saúde. Muito pelo contrário. 
Portanto, os dados e estatísticas atuais referentes ao quadro sanitário brasileiro 
são de extrema valia para a tomada de decisões que visem à correção dessa 
realidade.” (SCHWARTZ, 2001, p. 90)134 

 

                                                           
134 A noção de risco ganhou ênfase no século XVII, estando inicialmente relacionada à cartografia das águas 
nunca antes navegadas e posteriormente vinculada aos empréstimos bancários (SCHWARTZ, 2004, p. 39). 
Difere da noção de perigo, no qual a possibilidade de ocorrer um dano futuro é atribuída a um fator externo. 
No risco, o dano futuro é conseqüência de uma decisão, como registra Luhmann: “Pode-se considerar que o 
possível dano é conseqüência de uma decisão, e então falamos de risco, mais precisamente, do risco da 
decisão. Ou bem se considera que o possível dano é provocado externamente, ou seja, é atribuído ao meio 
ambiente, e neste caso falamos de perigo” (LUHMANN, 1998b, p. 65). 
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É preciso ressaltar que o sistema jurídico não tem a capacidade de evitar os riscos; 

nem a sociedade pode fazê-lo135. O sistema jurídico desenvolve mecanismos que permitam 

à sociedade conviver com riscos, oferecendo condições para manutenção das expectativas 

frente à ocorrência dos eventos não previsíveis (CAMPILONGO, 2012, p. 94-96).136 

 

3.2.1 O Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, de acordo com o artigo 198 da CF/88. Trata-se, segundo 

Fernando Aith, de uma “instituição-organismo” de Direito Público que reúne os 

instrumentos necessários para que o Estado brasileiro desenvolva as atividades necessárias 

para a garantia do Direito à saúde no Brasil” (AITH, 2007, p. 340).  

O SUS é um dos órgãos responsáveis pela efetivação do direito à saúde, mas não o 

único, como adverte Lenir Santos: 

 

O SUS integra a gama das políticas públicas necessárias à garantia da saúde, não 
lhe cabendo, contudo, responder por tudo o que interfere ou condiciona a saúde 
de uma coletividade; o SUS é uma das políticas sociais e econômicas necessárias 
a assegurar a saúde, não a única (SANTOS, 2010, p. 26). 

 

O SUS não é sinônimo de sistema social sanitário, mas sim o modo pelo qual ele se 

organiza (SCHWARTZ, 2004, p. 78). É uma organização que compõe a estrutura do 

sistema sanitário e tem como função decidir a respeito da saúde, que é a função do sistema 

sanitário. 

O Sistema Único de Saúde é informado pelas diretrizes, princípios e regras 

estabelecidos no texto constitucional e é regulamentado pelas Leis ns. 8.080/90 e 8.142/90, 

denominadas “Lei Orgânica da Saúde”, espécie de lei quadro destinada a esclarecer o papel 

das esferas de governo na proteção e defesa da saúde, orientando suas respectivas atuações 

para garantir o cuidado da saúde. 

A atuação da iniciativa privada pode ser suplementar ou complementar. 

Suplementar quando for desenvolvida exclusivamente na esfera privada, sem relação com 

                                                           
135 Segundo Luhmann, “seria arriscado demais não querer correr riscos” (CAMPILONGO, 2012, p. 94). 
136 Surge daí um novo paradoxo, na medida em que não há qualquer certeza sobre o acerto das decisões 
tomadas pelo sistema jurídico, que são sempre arriscadas e contingentes e geram danos futuros. Ou seja, “o 
sistema jurídico não tem capacidade de vincular as expectativas aos resultados desejados ou de produzir 
apenas bons resultados. Em outras palavras: o direito trata o risco produzindo novos riscos” 
(CAMPILONGO, 2012, p. 96). 
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as ações desenvolvidas pelo SUS. Complementar quando desenvolvida na forma do artigo 

199 da Constituição Federal, que possibilita a participação das instituições privadas no 

SUS, de forma complementar e segundo as diretrizes do sistema, mediante contrato de 

direito público ou convênio, dando-se preferência às entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos.  

Os objetivos do SUS estão definidos no artigo 196 da Constituição Federal: 

redução de riscos de doenças e de outros agravos à saúde, bem como o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.137 

O subsistema sanitário deve obedecer aos princípios estabelecidos no texto 

constitucional e na legislação correlata. Trata-se de vetores que condicionam a atuação do 

Poder Público, quer ao indicar como as ações e serviços devem ser prestados, quer ao 

impedir que iniciativas contrárias tornem sem efeitos as diretrizes lançadas pelo legislador 

constituinte. São eles: 

 

3.2.1.1 Universalidade e igualdade 

 

Pelo princípio da universalidade, os serviços públicos devem ser destinados a toda a 

população, indistintamente, não se limitando a um grupo, categoria ou classe de pessoas.138  

O princípio da igualdade impõe dois vetores: (i) vedação à discriminação na 

prestação dos serviços e ações de saúde e (ii ) promoção da igualdade material. 

A igualdade é entendida como um segundo passo após a universalidade. A 

universalidade determina a prestação dos serviços e a realização das ações de saúde a toda 

população. Já a igualdade determina que, dentro desse universo, não deve haver 

discriminações de qualquer natureza e devem ser priorizados os grupos, classes sociais e 

comunidades mais carentes de ações estatais nessa área. 

 

3.2.1.2 Gratuidade 

                                                           
137 A Lei nº 8080/90 especifica, no artigo 5º, os objetivos do SUS, nos seguintes termos: a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, a observância do dever do Estado de garantir a saúde; a 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de risco de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
138 Ressalte-se que no período anterior à Constituição de 1988, apenas faziam jus aos serviços de saúde os 
indivíduos que contribuíam para o sistema previdenciário, entendendo-se a prestação sanitária como uma 
espécie de prestação previdenciária (DALLARI, 2010, p. 72). 
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A gratuidade não está prevista expressamente na Constituição Federal, mas sim no 

artigo 43 da Lei nº 8080/90.139 

Não há como conceber a universalidade sem gratuidade. Se as ações e serviços de 

saúde são universais, não podem excluir os indivíduos mais abastados, como também não 

admitem qualquer cobrança direta por parte destes.140  

A gratuidade incide na relação Estado-cidadão, mas não impede que, de acordo 

com expressa disposição legal, o Poder Público possa reaver das empresas privadas parte 

das importâncias que o particular pagou, sob a forma de prêmio de seguro ou mensalidade 

de plano de assistência médica para a prestação dos serviços que acabaram sendo obtidos 

na rede pública.  

Esse ressarcimento visa apenas evitar o enriquecimento do privado às custas da 

prestação pública do serviço de saúde. É que o determina o artigo 32 da Lei nº 9.656/98, ao 

estabelecer que as operadoras de seguros e planos de saúde devem ressarcir as instituições 

públicas ou privadas integrantes do SUS quando estas prestarem serviços de atendimento à 

saúde abrangidos pelos respectivos contratos.141 

 

3.2.1.3 Regionalização e hierarquização das ações e serviços 

 

De acordo com o artigo 198 da CF/88, as ações e serviços devem ser realizados de 

forma ordenada, evitando a sobreposição de estruturas e a otimização dos recursos.  

A expressão regionalizada, de acordo com Sueli Dallari, “indica a necessidade de 

que haja organização por circunscrições territoriais, as quais, por sua vez, devem levar em 

conta o dinamismo e a complexidade do sistema, que não raro exige redefinições pontuais” 

(DALLARI, 2010, p. 83).  

                                                           
139 “Art. 43 – A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos e privados 
contratados.” 
140 Há controvérsias acerca da questão, discussão que será retomada no Capítulo 4. Em princípio, se não há 
restrições na norma constitucional, não é dado ao intérprete introduzi-las. A Constituição portuguesa, que 
inicialmente previa o acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços de saúde, passou a estabelecer 
expressamente, a partir de 1989, que “o direito à protecção da saúde é realizado através de um serviço 
nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 
tendencialmente gratuito” (artigo 64, alínea o, item a). 
141 No julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.931-8/DF (Relator 
Ministro Maurício Corrêa), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do dispositivo. 
Atualmente, a questão aguarda pronunciamento da Corte Suprema em sede de Repercussão Geral, 
reconhecida no Recurso Extraordinário nº 597.064/RJ. 
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De outro lado, a palavra hierarquizada indica “a necessidade de organização do 

atendimento em distintos níveis de complexidade. Cuida-se de uma necessidade de 

racionalização do sistema e de otimização de seus recursos” (DALLARI, 2010, p. 83). 

Pretendeu o legislador constituinte a racionalização dos custos sem prejuízo dos 

usuários, através da criação de uma pirâmide de serviços, propiciando uma distribuição 

abundante de serviços primários em todas as localidades (tarefa dos Municípios) e serviços 

de média e alta complexidade, conforme a extensão geográfica e a densidade 

populacional.142 

 

3.2.1.4 Descentralização e direção única em cada esfera de governo 

 

A regionalização e hierarquização guardam estrita relação com a descentralização 

das ações e serviços de saúde. A descentralização no SUS se manifesta de duas formas: 

 

(...) através da descentralização política, que estabelece os níveis de competência 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizando a 
divisão de tarefas para o exercício da competência comum estabelecida pelo Art. 
23, II, da Constituição Federal; e através da regionalização, que organiza 
regionalmente a atuação dos entes federativos, promovendo uma maior eficácia e 
eficiência no desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde (AITH, 
2007, p. 355). 

 

A descentralização orienta a execução das ações e serviços públicos de saúde para 

os entes locais (Municípios) que, próximos da população, possuem melhores condições de 

avaliar as necessidades mais prementes a desenvolver as condutas mais eficazes de 

prevenção e tratamento. No entanto, dentro da sua esfera, cada órgão tem autonomia para 

gerir seus serviços, contando com um gestor próprio (Ministro da Saúde – União, 

Secretários Estaduais de Saúde – Estados, Secretários Municipais de Saúde – Municípios). 

A Constituição Federal estabelece regras de competência material e de competência 

legislativa em matéria de saúde. O inciso II do artigo 23, trata da competência comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e da assistência 

pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência; o inciso XII do 

artigo 24, estabelece a competência legislativa concorrente entre todos os entes federativos 

em matéria de proteção e defesa da saúde. 

                                                           
142 O atendimento primário é o de pequena complexidade (por exemplo, uma consulta, um curativo); o 
atendimento secundário é o de complexidade intermediária (como uma pequena cirurgia); o atendimento 
terciário é o de alta complexidade (como a colocação de uma ponte de safena, o tratamento de uma infecção 
generalizada), como explica Dallari (2010, p. 83). 
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Por sua vez, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 15, dispõe sobre as competências e 

atribuições comuns a cada um dos entes federativos143; no artigo 16 trata das competências 

da União144, no artigo 17 cuida das competências dos Estados145 e no artigo 18 estabelece 

                                                           
143 “Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições: 
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde; 
II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais; 
IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde; 
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde; 
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do 
trabalhador; 
VII - participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na 
proteção e recuperação do meio ambiente; 
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 
IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para a saúde; 
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de 
saúde; 
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 
relevância pública; 
XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado 
Federal; 
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 
administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, 
sendo-lhes assegurada justa indenização; 
XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e 
meio ambiente; 
XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde; 
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades 
representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e 
serviços de saúde; 
XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde; 
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária; 
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.” 
144 “Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 
II - participar na formulação e na implementação das políticas: 
a) de controle das agressões ao meio ambiente; 
b) de saneamento básico; e 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 
III - definir e coordenar os sistemas: 
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
b) de rede de laboratórios de saúde pública; 
c) de vigilância epidemiológica; e 
d) vigilância sanitária; 
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio 
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana; 
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de 
trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador; 
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 
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as competências do Município146. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências dos 

Estados e Municípios (artigo 19).147 

                                                                                                                                                                                
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a 
execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios; 
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como 
com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde; 
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e 
equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais; 
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões 
técnicos de assistência à saúde; 
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde; 
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de 
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal; 
XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais 
e municipais; 
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os 
Estados, Municípios e Distrito Federal; 
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em 
todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal.  
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.” 
145 “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; 
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) de vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; e 
d) de saúde do trabalhador; 
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão 
na saúde humana; 
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 
VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho; 
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e 
equipamentos para a saúde; 
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 
referência estadual e regional; 
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa; 
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde; 
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substâncias de consumo humano; 
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito 
da unidade federada.” 
146 “Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde; 
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A interpretação destes dispositivos é fonte de controvérsias. 

Especialmente na jurisprudência, tem predominado o entendimento de que qualquer 

ente federativo, quando acionado judicialmente, tem legitimidade para figurar no pólo 

passivo da ação e, em caso de procedência do pleito, prestar o serviço pretendido, como 

demonstram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal 

abaixo transcritos: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS – TRATAMENTO MÉDICO – SUS – 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de 
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo 
que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo 
passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 
desprovidas de recursos financeiros. 
2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para a 
continuidade do julgamento. 
(STJ, REsp nº 771.537/FJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
julgado em 15/09/2005) 
 
ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGÊNERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-
MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 
1. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questão federal, e não 
de matérias atinentes a direito estadual ou local, ainda mais quando desprovidos 
de conteúdo normativo. 
2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Município para 
figurar em demanda judicial cuja pretensão é o fornecimento de prótese 
imprescindível à locomoção de pessoa carente, portadora de deficiência motora 
resultante de meningite bacteriana. 

                                                                                                                                                                                
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho; 
IV - executar serviços: 
a) de vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; 
d) de saneamento básico; e 
e) de saúde do trabalhador; 
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana 
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las; 
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais; 
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras; 
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; 
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.” 
147 “Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.” 
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3. A Lei Federal nº 8.080/90, com fundamento na Constituição da 
República, classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado. 
4. É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e 
Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 
medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas 
enfermidades, sobretudo, as mais graves. 
5. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de 
reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer 
deles no pólo passivo da demanda. 
6. Recurso especial improvido. 
(STJ, REsp nº 656.979/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 
julgado em 16/11/2004) 
 
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO 
MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE 
DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO 
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO 
RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.12.2006. A jurisprudência desta 
Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do 
Estado prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos 
entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ouMunicípios. Controvérsia 
divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta 
Casa. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do 
CPC). Agravo regimental conhecido e não provido. 
(STF, ARE 741566 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL  
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
Relatora Ministra Rosa Weber; julgamento: 25/06/2013; Primeira Turma; DJe-
159 de 15-08-2013). 

 

No entanto esta não é a conclusão que resulta da análise sistemática do SUS. 

As ações e serviços de saúde devem ser prestados de forma descentralizada e 

regionalizada, atribuindo-se aos entes federativos um rol específico de tarefas. O SUS 

possui uma organização jurídico-administrativa específica e complexa, que exige 

integração regionalizada das ações e serviços de saúde em rede (SANTOS, 2013, p. 89), 

não sendo possível demandar qualquer um dos entes para realizar qualquer uma das ações 

e serviços, por livre escolha do demandante.148 

 

3.2.1.5 Integralidade de assistência 

 

Determina o texto constitucional o oferecimento de atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. 

A Lei nº 8.080/90 estabelece, em seu artigo 7º, que são diretrizes do SUS a 

“universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência” (inciso 

I) e a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

                                                           
148 A discussão será retomada no Capítulo 4, ao tratarmos dos limites operacionais dos sistemas jurídico, 
político, econômico e sanitário. 
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ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema” (inciso II).149 

O princípio da integralidade não significa, ao contrário do que à primeira vista pode 

parecer, que é dever do SUS oferecer, a qualquer tempo e a qualquer um, todo e qualquer 

insumo ou serviço. 

Tal concepção desvirtua, de partida, a ideia de sistema ao permitir que toda e 

qualquer pretensão, individual ou coletiva (sobretudo a individual), seja atendida, não 

importando o contexto em que inserida. Não é esta a proposição de sistema sanitário que 

foi concebida pelo legislador constituinte, transformando o Poder Público em um 

“dispensador de produtos e prestações desconexas, atentando contra os preceitos também 

constitucionais que exigem atenção coletiva, equitativa e isonômica aos cidadãos” (AITH, 

2010, p. 103). 

A integralidade exige que o cidadão opte, do início ao fim, pelo SUS, não sendo 

possível buscar o sistema público de forma complementar ao privado, segundo sua 

conveniência. Não existe a opção de realizar “consulta privada; exames públicos. 

Diagnóstico privado; cirurgia pública” pois isso “rompe com o conceito de integralidade da 

assistência, uma vez que os profissionais de saúde do SUS não poderão ficar a mercê da 

terapêutica exigida pelos profissionais de saúde do setor privado, complementando-o. Ou 

se adentra ao SUS e submetesse aos seus parâmetros técnicos, científicos, administrativos; 

ou se opta pelos serviços privados” (SANTOS, 2013, p. 121). 

O SUS pode ser utilizado por qualquer cidadão (como reza o princípio da 

universalidade) que opte pelo sistema público. Ninguém é obrigado a se submeter ao SUS. 

Todos os cidadãos são usuários potenciais do sistema; no entanto, apenas os que optam por 

acessá-lo são os usuários efetivos. O atendimento integral é destinado aos usuários 

efetivos. 

Conforme expressa determinação constitucional, o Estado deve oferecer, através do 

SUS, as prestações com caráter preventivo e de recuperação, qualquer que seja o nível de 

complexidade e qualquer que seja o custo financeiro.150 

                                                           
149 Para Sueli Dallari (DALLARI, 2010, p. 92), a integralidade inclui atividades de prevenção epidemiológica 
(vacinação, etc), amplo espectro de atendimentos (consultas, cirurgias, internações, etc), assistência 
farmacêutica (fornecimento de medicamentos), prestação de serviços e fornecimento de insumos necessários 
à integração ou reintegração do indivíduo à vida social (próteses, etc).  
150 Pondera Marlon Alberto Weichert que “considerações de ordem econômica não interferem no conteúdo 
do direito à saúde. Ainda que, por hipótese, o Poder Público não disponha de condições para suportar 
concretamente a prestação aos usuários, isso não significa que o direito ao atendimento integral seja 
comprimível ou de extensão variável conforme as disponibilidades orçamentárias. No máximo, o que pode 
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3.2.2 Financiamento  

 

Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal criou o Sistema de Seguridade 

Social, também estabeleceu, de forma inédita, um orçamento próprio para geri-lo, 

composto pelas receitas estabelecidas no artigo 195 da Carta Magna.151 

                                                                                                                                                                                
ocorrer é a frustração do seu exercício, por força de limitações ou ponderações exógenas” (WEICHERT, 
2010, p. 117). 
151 Estabelece o artigo 195, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98, 42/2003 e 47/2005 
que: “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro;  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 
§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,      assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 
§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.  
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social, obedecido o disposto no art. 154, I. 
§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias 
da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 
150, III, "b". 
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei. 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.  
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de 
cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de obra, do porte da 
empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.  
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de 
assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os 
Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.  
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II 
deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.  
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos 
incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.  
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da 
contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. 
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Como a União é o único ente competente para instituir e cobrar as contribuições de 

seguridade social, ela é a principal financiadora do sistema de saúde, transferindo recursos 

aos Estados e Municípios. 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Leis ns 8.080/90 e 8.142/90), os recursos 

financeiros do SUS devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de atuação, e 

movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde devem ser alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a 

serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e repassados de forma 

regular e automática para os entes federativos, observando os critérios do artigo 3º da Lei 

nº 8.142/90 e do artigo 35 da Lei nº 8.080/90. Todos os entes federativos estão obrigados a 

constituir Fundos de Saúde, sob pena de não receberem os repasses de verbas. 

Por expressa determinação contida no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, o 

SUS pode contar com outras fontes de recursos além daquelas expressamente definidas no 

artigo 195, que trata do financiamento da seguridade social. O dispositivo foi 

regulamentado pelo artigo 32 da Lei nº 8.080/90 que estabelece as outras fontes de 

recursos aludidas no texto constitucional, quais sejam: (i) serviços que possam ser 

prestados sem prejuízo da assistência à saúde; (ii ) ajuda, contribuições, doações e 

donativos; (iii ) alienações patrimoniais e rendimentos de capital; (iv) taxas, multas, 

emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS; e (v) rendas eventuais, 

inclusive comerciais e industriais. 

A Emenda Constitucional nº 29/2000, por sua vez, obrigou os Estados, Distrito 

Federal e Municípios a destinar no mínimo os percentuais determinados 

constitucionalmente para os serviços de saúde. Há previsão de intervenção federal nos 

Estados quando não for aplicado o mínimo exigido da receita tributária nas ações e 

serviços de saúde (art. 34, VII, com a redação da EC 29/2000).152  

                                                           
152 A Emenda Constitucional nº 29/2000 acrescentou os §§ 2º e 3º ao artigo 198 da CF, do seguinte teor: 
“§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:  
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º;  
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 
155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios;  
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 
art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:  
I - os percentuais de que trata o § 2º;  
II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais;  
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Até a edição da lei complementar a que se refere o §3º do artigo 198, deveriam ser 

aplicados os percentuais mínimos estabelecidos pelo artigo 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.153 

No ano de 2004, foi proposta a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 45/DF, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em face do 

Presidente da República, tendo por objeto o veto por ele aposto ao § 2º do artigo 55 

(posteriormente renumerado para artigo 59) de proposição legislativa (que se converteu na 

Lei nº 10.707/2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias) destinada a fixar as diretrizes 

pertinentes à elaboração da lei orçamentária anual de 2004. De acordo com o dispositivo 

vetado, “para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços 

públicos de saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos 

previdenciários da União, os serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério 

financiada com recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza”. Segundo 

alegado pelo autor da ação, a regra conferia efetividade à Emenda Constitucional nº 

29/2000, assegurando os recursos financeiros mínimos a serem necessariamente aplicados 

nas ações e serviços de saúde. É certo, no entanto, que após o veto, o dispositivo foi 

novamente incorporado à LDO, por força da Lei nº 10.777/2003 (§§ 3º e 4º do artigo 59), 

tornando patente a perda de objeto da ADPF 45-9 e, em conseqüência, a falta de interesse 

                                                                                                                                                                                
III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal;  
IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.” 
153 “Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos 
de saúde serão equivalentes:  
I - no caso da União:  
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 
1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;  
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto 
Interno Bruto - PIB;  
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que 
se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as 
parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos 
incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à 
razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por 
cento.  
§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão aplicados 
nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei.  
§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de 
saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que 
será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição 
Federal.  
§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, 
aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o disposto neste artigo.” 
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de agir superveniente. Mas o seu Relator, Ministro Celso de Mello, embora reconhecendo a 

ocorrência do fato prejudicial que resultou no decreto de extinção sem análise do mérito, 

teceu importantes e valiosas considerações acerca da intervenção judicial na 

implementação de políticas públicas, em decisão monocrática considerada, pela doutrina e 

jurisprudência pátrias, um importante marco na discussão acerca do controle judicial de 

políticas públicas.154 

Em 16 de janeiro de 2012 foi publicada a Lei Complementar nº 141, 

regulamentando o § 3º do artigo 198. À União foi determinada a aplicação do montante 

correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido o 

percentual correspondente à variação nominal do PIB (Produto Interno Bruto) ocorrida no 

ano anterior ao da lei orçamentária anual. Os Estados e o Distrito Federal devem aplicar 

anualmente, em ações e serviços de saúde, no mínimo 12% (doze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam o artigo 

157, “a”, do inciso I e do inciso II, caput, do artigo 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Os Municípios, 

por sua vez, aplicarão 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere 

o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e 

o § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. 

Por aí se vê que a Constituição brasileira “não concedeu ao legislador tão ampla 

discricionariedade sobre quanto deve destinar do montante arrecadado para os gastos 

sociais” já que estabelece várias vinculações obrigatórias da receita às despesas sociais. 

Como assinala Fernando Scaff, “trata-se de um ‘orçamento mínimo social’ ou de ‘garantias 

constitucionais de financiamento dos direitos sociais’ a ser utilizado para a implementação 

desses” (SCAFF, 2011, p. 106). 

 

 

                                                           
154 A decisão está assim ementada: EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO 
POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS 
E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO 
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES 
POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). - Relator: Min. CELSO DE 
MELLO, DJ DATA-04/05/2004 P – 00012, Julgamento: 29/04/2004. 
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3.2.3 Participação popular  

 

Por expressa disposição contida na Lei nº 8.142/90, cada esfera de governo 

(federal, estadual, distrital e municipal) deve contar com duas instâncias colegiadas: a 

Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

Outra forma de participação popular é possível, embora não prevista nas Leis ns. 

8.080 e 8.142. Trata-se das audiências públicas realizadas pelo Poder Judiciário. 

 

3.2.3.1 Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde 

 

As Conferências de Saúde são reuniões quadrienais, que contam com a participação 

dos vários segmentos sociais envolvidos com o tema (servidores, prestadores, associações 

e cidadãos), tendo por objeto a avaliação da situação e a propositura de diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.155 As decisões não têm caráter 

deliberativo. 

Os conselhos de saúde, por sua vez, são definidos como mecanismos responsáveis 

por reunir organizações da sociedade civil, provedores de serviços e administradores 

públicos na gestão do sistema de saúde. Operam em todos os Estados e em quase todos 

municípios brasileiros, tratando de questões relativas à prestação de serviços, 

acompanhamento do orçamento e estabelecimento de prioridades. Têm caráter permanente 

e deliberativo e não somente consultivo.156 

A participação das comunidades também é assegurada no âmbito das agências 

reguladoras, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Câmara de 

Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (CSS/ANS) e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

Se considerada a qualidade das deliberações, a atuação dos Conselhos tem deixado 

a desejar. Várias são as causas usualmente apontadas pelos doutrinadores, como (i) a baixa 

representatividade; (ii) a baixa renovação de conselheiros; (iii) a amplitude de 

competências; (iv) a concorrência de competências com os poderes constituídos e eleitos, 
                                                           
155 Tais conferências ocorrem nas três esferas, seguindo determinada cronologia, de forma que as municipais 
antecedem as estaduais e estas a nacional, buscando a sedimentação de processo crescente de consenso em 
torno dos temas discutidos (DALLARI, 2010, p. 95). 
156 De acordo com o § 2º do artigo 1º da Lei nº 8.142/90, “o Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”. 
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em especial as deliberativas; (v) a falta de recursos para o cumprimento das atribuições; 

(vi) o corporativismo: (vii) a falta de compromisso político com os interesses coletivos 

(LOBATO, 2009, pg. 10).  

Para Maria Eliana Labra, “o nó crítico dos conselhos de saúde tem a ver com o 

processamento das deliberações. Como estas não são homologadas pela autoridade 

correspondente, todo o esforço participativo redunda em frustrações e recriminações. (...) 

As resoluções dos colegiados são, tipicamente, produtos de processos decisórios. Mas elas 

são, por natureza, apenas parte de um processo muito maior, complexo, demorado e 

incerto, que ocorre em outras arenas; quer dizer, elas correspondem a parcialidades da 

incessante dinâmica decisão-execução relativa aos inúmeros programas em andamento no 

âmbito do SUS. (...) Em suma, as resoluções dos conselhos não se constituem um ciclo 

completo nem se pretendem finalísticas, e sim fazem parte de processos continuados de 

decisão-ação que ocorrem em outros âmbitos” (LABRA, 2009, p. 200). 

Em outra perspectiva, a atuação dos Conselhos é criticada por privilegiar temas 

ligados à gestão e ao planejamento das políticas de saúde, deixando de contemplar a 

articulação e o apoio às práticas solidárias e participativas de enfrentamento dos problemas 

de saúde na sociedade. 

Há de considerar, contudo, que os Conselhos são relativamente recentes no cenário 

brasileiro, posto que criados institucionalmente em 1988. Desta feita, um voto de confiança 

deve ser depositado nesse novo mecanismo de participação popular que, se não se deixar 

contaminar pela lógica burocrática que caracteriza os órgãos públicos ou pela lógica de 

mercado que domina o setor privado, pode assumir papel destaque na tomada das decisões 

de interesse geral. Essa advertência e esperança foram devidamente retratadas por Sarah 

Escorel e Marcelo Moreira: 

 

A solução desses impasses pode redundar em um sistema de colegiados 
participativos em saúde em que predominem a burocratização, o clientelismo e 
uma hierarquia de poder impeditiva de transformações substantivas na 
formulação de políticas de saúde e no sistema de atenção à saúde. Mas, pode 
conduzir também à constituição de verdadeiras esferas públicas de democracia 
deliberativa com efetividade nas políticas de saúde (ESCOREL; MOREIRA, 
2009, p. 245). 

 

3.2.3.2 As audiências públicas  

 

De acordo com o artigo 13, XVIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, compete ao Presidente da Corte “convocar audiência pública para ouvir o 
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depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que 

entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com 

repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal”. 

Como se vê, a audiência pública não é obrigatória, podendo ou não ser convocada, 

segundo entendimento do Presidente do STF sobre o tema. De outro lado, o objeto a ser 

discutido em audiência pública é limitado ao pedido judicial, não havendo espaço para 

aproveitamento de questões diversas porventura envolvidas no debate, como ressalta o 

Professor Celso F. Campilongo: 

 

o espaço de inclusão de atores no debate judicial continua sendo mais limitado e 
menos inclusivo do que o debate próprio do conflito político. O juiz, sempre em 
tese, trata com desilusões e procura manter expectativas contrafáticas. Suas 
referências cognitivas são limitadas àquilo que lhe reservam as decisões 
programantes. Sua relação com o conflito político é geralmente retardada. 
Depois de explodir, ser processado em outras instâncias e passar por diversas 
tentativas de solução, só como “última esperança” o conflito se socorre do 
Judiciário (CAMPILONGO, 2011a, p. 103). 

 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, convocou audiência pública buscando subsídios para julgar processos de 

competência da Presidência que versam sobre o direito à saúde. Trata-se da audiência 

pública nº 4, ocorrida nos meses de abril e maio de 2009, na qual foram ouvidos 50 

especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 

magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único 

de saúde. 

O rico material colhido durante a audiência pública nº 4 possibilitou que o Ministro 

Gilmar Mendes compilasse suas conclusões, orientando as futuras decisões judiciais, com 

as seguintes recomendações:  

i) o direito à saúde é um direito individual e coletivo; de um direito subjetivo 

público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas; de um dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); de 

um direito garantido mediante políticas sociais e econômicas, de políticas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos, de políticas que visem ao acesso universal 

e igualitário; e mediante ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

ii)  Quando do julgamento das demandas envolvendo o direito à saúde, compete 

ao magistrado: ii.1) verificar se existe ou não política pública acerca da postulação. Em 

caso de inexistência da política pública, é preciso apurar se a omissão é legislativa ou 



140 

administrativa; se a recusa na prestação partiu do ente da administração; ou se há uma 

vedação legal à concessão do benefício pretendido; ii.2) verificar se há motivação para o 

não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS, já que em muitos casos, não há 

evidências científicas da eficácia do medicamento postulado.  

Este julgado do Supremo Tribunal Federal passou a ser invocado em grande parte 

das decisões proferidas posteriormente, tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelos 

demais órgãos jurisdicionais. 

Por sua vez, a partir da realização da Audiência nº 4, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) constituiu um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar estudos e propor 

medidas concretas e normativas referentes às demandas judiciais envolvendo a assistência 

à saúde, resultando na aprovação da Recomendação nº 31, de 30 de março de 2010, pelo 

Plenário do CNJ.157 

Objetivando fortalecer os preceitos estabelecidos na Recomendação nº 31, o 

Conselho Nacional de Saúde promoveu a I Jornada de Direito da Saúde, nos dias 14 a 16 

de maio de 2014, com a finalidade de debater os problemas inerentes à judicialização da 

saúde, sendo aprovados pelos participantes 45 (quarenta e cinco) enunciados 

                                                           
157 A Recomendação 31 estabeleceu duas grandes “recomendações”. A primeira delas é dirigida aos 
Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais e estabelece que: (a) até dezembro de 
2010, eles celebrem convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto por médicos e 
farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 
questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades 
regionais; (b) orientem, através de suas corregedorias aos magistrados vinculados, que: (b.1) procurem 
instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos, com descrição da doença, inclusive CID, 
contendo prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, 
próteses e insumos em geral, com posologia exata; (b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos 
ainda não registrados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente 
previstas em lei; (b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os gestores, antes da 
apreciação das medidas de urgência; (b.4) verifiquem, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas 
(CONEP), se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, caso em 
que estes devem assumir a continuidade do tratamento; (b.5) determinem, no momento da concessão de 
medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas; (c) 
incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria individualizada no programa de direito 
administrativo dos respectivos concursos para ingresso na carreira da magistratura, de acordo com a relação 
mínima de disciplinas estabelecida pela Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça; (d) promovam, 
para fins de conhecimento prático de funcionamento, visitas dos magistrados aos Conselhos Municipais e 
Estaduais de Saúde, bem como às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, dispensários de 
medicamentos e a hospitais habilitados em Oncologia como Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia – UNACON ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON. A 
segunda recomendação é dirigida à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 
ENFAM, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT e às 
Escolas de Magistratura Federais e Estaduais para que: (a) incorporem o direito sanitário nos programas dos 
cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados; (b) promovam a realização de 
seminários para estudo e mobilização na área da saúde, congregando magistrados, membros do ministério 
público e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento sobre a matéria. 
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interpretativos sobre a questão, que devem servir de auxílio na análise dos casos 

concretos.158 

                                                           
158Não obstante a extensão da lista de enunciados lançados pelo CNJ, sua completa transcrição mostra-se 
apropriada, considerando a diversidade de questões tratadas, todas importantes para o debate em questão: 
ENUNCIADO 1: Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com 
problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para 
garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico 
elaborado por profissionais de saúde mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de 
internação psiquiátrica., tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos 
períodos. 
ENUNCIADO 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é 
necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como 
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de 
eficácia da medida. 
ENUNCIADO 3: Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, 
evitando-se a judicialização desnecessária. 
ENUNCIADO 4: Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da 
prestação farmacêutica, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas as alternativas terapêuticas 
previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente 
usuário do SUS, pelo princípio do 
art. 198, III, da CF, pode ser determinado judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do 
fármaco não protocolizado. 
ENUNCIADO 5: Deve-se evitar o processamento, pelos juizados, dos processos nos quais se requer 
medicamentos não registrados pela Anvisa, off label e experimentais, ou ainda internação compulsória, 
quando, pela complexidade do assunto, o respectivo julgamento depender de dilação probatória incompatível 
com o rito do juizado. 
ENUNCIADO 6: A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda 
não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. 
ENUNCIADO 7: Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do SUS definidas em 
lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder 
público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso atendidos por 
médicos particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o acompanhamento e o tratamento 
junto a uma unidade CACON/UNACON. 
ENUNCIADO 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando 
possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores. 
ENUNCIADO 9: As ações que versem sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar as 
normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), não se podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamento e 
tratamentos experimentais. 
ENUNCIADO 10: O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos 
da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
ENUNCIADO 11: Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou 
procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PDCT), recomenda-se que seja determinada pelo Poder Judiciário a inclusão do demandante em serviço ou 
programa já existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), para fins de acompanhamento e controle clínico. 
ENUNCIADO 12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser 
demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 
(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 
(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 
referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
ENUNCIADO 13: Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, 
produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de 
Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à Administração, 
competência do ente federado e alternativas terapêuticas. 
ENUNCIADO 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos 
fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do 
Sistema Único de Saúde. 
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ENUNCIADO 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento 
indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum 
Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, 
posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela 
expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica. 
ENUNCIADO 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 
oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, 
inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do 
SUS. 
ENUNCIADO 17: Na composição dos Núcleos de Assessoramento Técnico (NAT’s) será franqueada a 
participação de profissionais dos Serviços de Saúde dos Municípios. 
ENUNCIADO 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de 
evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS. 
ENUNCIADO 19: Nas ações que envolvam pedido de assistência à Saúde, é recomendável à parte autora 
apresentar questionário respondido por seu médico para subsidiar o deferimento de liminar, bem como para 
ser utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos questionários disponibilizados 
pelo CNJ, pelo Juízo processante, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pela OAB, sem 
prejuízo do receituário competente. 
ENUNCIADO 20: A inseminação artificial e a fertilização “in vitro” não são procedimentos de cobertura 
obrigatória pelas empresas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa prevista no contrato 
de assistência à saúde. 
ENUNCIADO 21: Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.º 9.656/98, recomenda-se 
considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 
ENUNCIADO 22: Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste 
pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os 
planos individuais/familiares. 
ENUNCIADO 23: Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura 
contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência 
Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio. 
ENUNCIADO 24: Cabe ao médico assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência 
entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento médico, odontológico e/ou 
cirúrgico, é garantida a definição do impasse através de junta constituída pelo profissional solicitante ou 
nomeado pelo consumidor, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos 
dois profissionais, cuja remuneração ficará a cargo da operadora. 
ENUNCIADO 25: É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade 
relacionados à doença e lesão preexistente, quando o usuário não tinha 
conhecimento ou não foi submetido a prévio exame médico ou perícia, salvo comprovada má-fé. 
ENUNCIADO 26: É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não 
nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 
ENUNCIADO 27: As Resoluções n.º 1956/2010 Conselho Federal de Medicina e n.º 115/2012 do Conselho 
Federal de Odontologia e o rol de procedimentos e eventos em saúde vigentes na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, e suas alterações, são de observância obrigatória. 
ENUNCIADO 28: Nas decisões liminares para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – 
OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o fornecedor, em consonância 
com o rol de procedimentos e eventos em saúde vigentes na ANS e na Resolução n. 1956/2010 do CFM, bem 
como a lista de verificação prévia sugerida pelo CNJ. 
ENUNCIADO 29: Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e 
materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a 
eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício 
de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe 
do profissional. 
ENUNCIADO 30: É recomendável a designação de audiência para ouvir o médico ou o odontólogo 
assistente quando houver dúvida sobre a eficiência, a eficácia, a segurança e o custo-efetividade da 
prescrição. 
ENUNCIADO 31: Recomenda-se ao Juiz a obtenção de informações do Núcleo de Apoio Técnico ou 
Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições 
universitárias, associações profissionais, etc. 
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Embora não seja possível mensurar os efeitos das conclusões alcançadas na 

Audiência Pública nº 4 sobre a política pública de saúde já existente, é inegável que a 

possibilidade de participação nos debates na esfera judicial representa um importante 

espaço para atuação dos movimentos sociais, que podem trazer ao órgão judicial 

informações técnicas importantes e essenciais para uma análise aprofundada da demanda. 

De outro lado, em que pese o alcance limitado, a participação popular na fase de 

julgamento de ações judiciais envolvendo o direito à saúde, se devidamente exercida por 

                                                                                                                                                                                
ENUNCIADO 32: No juízo de admissibilidade da petição inicial (artigos 282 e 283 do CPC) o juiz deve, 
sempre que possível, exigir a apresentação de todos os documentos relacionados com o caso do paciente, tais 
como: doença; exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito; dosagem; contraindicação; princípio 
ativo; duração do tratamento; prévio uso dos programas de saúde suplementar; indicação de medicamentos 
genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa. 
ENUNCIADO 33: Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública 
e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de 
decisão ou a propositura da ação. 
ENUNCIADO 34: Os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos e eventos listados 
na Lei 9.656/98 e no rol de procedimentos e eventos em saúde, solicitados por cirurgiões-dentistas ou 
odontólogos, são de cobertura obrigatória quando vinculados a eventos de natureza odontológica, desde que 
constante do contrato, bem como observada segmentação contratada. 
ENUNCIADO 35: Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a 
pessoa jurídica contratante na forma da 
regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser 
considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e 
entidades de autogestão. 
ENUNCIADO 36: O tratamento das complicações de procedimentos médicos e cirúrgicos decorrentes de 
procedimentos não cobertos, tem obrigatoriedade de cobertura, respeitando-se as disposições do Rol de 
procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS e as segmentações contratadas. 
ENUNCIADO 37: As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, que especificam os tratamentos 
médicos que o declarante deseja ou não se submeter quando incapacitado de expressar-se autonomamente, 
devem ser feitas preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas testemunhas, ou público, 
sem prejuízo de outras formas inequívocas de manifestação admitidas em direito. 
ENUNCIADO 38: Nas pesquisas envolvendo seres humanos deve ser assegurada a proteção dos direitos 
fundamentais dos participantes da pesquisa, além da avaliação da necessidade, utilidade e proporcionalidade 
do procedimento, com o máximo de benefícios e mínimo de danos e riscos. 
ENUNCIADO 39: O estado de filiação não decorre apenas do vínculo genético, incluindo a reprodução 
assistida com material genético de terceiro, derivando da manifestação inequívoca de vontade da parte. 
ENUNCIADO 40: É admissível, no registro de nascimento de indivíduo gerado por reprodução assistida, a 
inclusão do nome de duas pessoas do mesmo sexo, como pais. 
ENUNCIADO 41: O estabelecimento da idade máxima de 50 anos, para que mulheres possam submeter-se 
ao tratamento e à gestação por reprodução assistida, afronta o direito constitucional à liberdade de 
planejamento familiar. 
ENUNCIADO 42: Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto, 
resultando numa incongruência entre a identidade determinada pela anatomia de nascimento e a identidade 
sentida, a cirurgia de transgenitalização é dispensável para a retificação de nome no registro civil. 
ENUNCIADO 43: É possível a retificação do sexo jurídico sem a realização da cirurgia de 
transgenitalização. 
ENUNCIADO 44: O absolutamente incapaz em risco de morte pode ser obrigado a submeter-se a tratamento 
médico contra à vontade do seu representante. 
ENUNCIADO 45: Nas hipóteses de reprodução humana assistida, nos casos de gestação de substituição, a 
determinação do vínculo de filiação deve contemplar os autores do projeto parental, que promoveram o 
procedimento. 
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quem de direito, só tem a acrescentar, não só por dar voz aos principais interessados, 

suprindo eventual falha ocorrida na fase de elaboração da política pública, mas sobretudo 

por possibilitar a prolação de uma decisão o mais próxima possível das necessidades dos 

usuários e das possibilidades dos órgãos públicos responsáveis pela prestação do serviço. 

O grande desafio do Poder Judiciário é, ao aplicar os resultados colhidos nas 

audiências públicas, compatibilizá-los com o código binário e o programa do sistema 

jurídico, posto que sua atuação é vinculada aos elementos e estruturas do sistema 

específicos do sistema jurídico. 

Uma das premissas básicas da teoria dos sistemas é a abertura cognitiva dos 

sistemas sociais e o fechamento operativo de suas operações. Desta forma, as informações 

colhidas nas audiências públicas, de natureza sanitária, política, econômica, religiosa, entre 

outras, irradiam efeitos no sistema jurídico, na medida em que ele está aberto ao ambiente 

e exposto ao que ali ocorre. No entanto, ao selecionar as irritações de seu interesse, deve 

entroniza-las segundo o seu código e programa, já que é operativamente fechado. É desta 

forma que ele – sistema jurídico – assegura sua diferenciação funcional. 

As irritações existentes no ambiente são percebidas pelo sistema social que as 

observa, mas quando selecionadas e internalizadas, submetem-se ao código comunicativo 

específico do sistema.  

 

3.3 A política pública de saúde na perspectiva sistêmica 

 

Como afirmado nas linhas acima, o direito fundamental à saúde deve ser 

implementado através de políticas públicas.159  

Em se tratando do direito fundamental à saúde, é importante compreender qual a 

política de Estado estabelecida no texto constitucional e na legislação que o regulamenta, 

                                                           
159 O conceito de políticas públicas foi apresentado no Capítulo 2, entendendo-se como tal “o programa de 
ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 
processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de 
prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 
atingimento dos resultados” (BUCCI, 2006, p. 39). De outro lado, a participação dos órgãos estatais, os 
consagrados Poderes da República, é destacada nas lições de Osvaldo Canela Júnior, para quem política 
estatal “é o conjunto de atividades do Estado tendentes à consecução de seus fins. Ajusta-se ao conceito de 
standard, ou meta a ser atingida. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), atos 
administrativos (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) tendentes à realização dos fins primordiais 
do Estado” (CANELA JÚNIOR, 2011, p. 88). 
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bem como qual a política de governo (ou quais as políticas) voltada à sua implementação. 

Ambas, política de Estado e política de governo, integram o sistema sanitário.  

Ressalte-se que o próprio texto constitucional, ao assegurar o direito à saúde, 

condiciona sua efetivação às políticas públicas existentes que, por sua vez, têm por 

objetivo reduzir os riscos de doença e de outros agravos e possibilitar o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde.160  

Existem algumas políticas públicas que não têm como foco principal a questão 

sanitária, muito embora irradie efeitos sobre ela, como por exemplo a política econômica 

de combate ao desemprego. A inserção no mercado de trabalho acarreta a melhoria das 

condições econômicas e da qualidade de vida, entre as quais se insere a saúde. Como 

assinala Fernando Aith, “essas políticas públicas constituem interfaces importantes para a 

proteção da saúde e, portanto, para o Direito Sanitário, e são complementares às políticas 

públicas de saúde propriamente ditas” (AITH, 2007, p. 136). 

As políticas públicas de saúde propriamente ditas têm como objetivo direto a 

redução dos riscos de doenças e de outros agravos, bem como assegurar o acesso universal 

e igualitário da população às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação 

da saúde.161  

Tal constatação é importante porque delimita os campos de atuação do sistema 

sanitário, possibilitando a identificação das questões que podem – e devem – ser por ele 

tratadas e resolvidas, bem como a identificação daquelas que estão em seu ambiente e que, 

embora constituam irritação ao sistema sanitário, devem ser resolvidas pelo sistema social 

onde estão inseridas. 

O sistema sanitário está em permanente contato com o ambiente que o circunda, 

nele incluídos os outros sistemas. É inegável que determinadas questões interessam e são 

tratadas, concomitantemente, por diversos sistemas, ocorrendo o acoplamento estrutural 

entre eles. Germano A. Schwartz apresenta um interessante exemplo: 

 

Quando, por exemplo, os portadores do vírus HIV passam a exigir o 
fornecimento gratuito de seus medicamentos, o sistema social (re)processa essa 

                                                           
160 Nos termos do artigo 196 CF, “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.” 
161 Cite-se, como exemplo, “as políticas de avaliação de indicadores de saúde; de educação em saúde e 
higiene; de educação alimentar; políticas de incentivo à pesquisa científica para a descoberta de tratamentos 
terapêuticos para doenças que acometem a população, como, por exemplo, a febre amarela ou a AIDS; ou 
ainda as políticas que busquem capacitar o cidadão a compreender quais os serviços e as ações públicas de 
saúde que estão a sua disposição e de sua família em caso de necessidade” (AITH, 2007, p. 136). 
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informação e a (re)distribui, de tal sorte que seus subsistemas reagem a tal 
provocação, porém por intermédio de sua própria dinâmica. 
Dessa maneira, o sistema religioso atua, com base em sua lógica, referindo que, 
em vez do fornecimento de camisinhas, os indivíduos não pratiquem sexo antes 
do casamento. Já o sistema econômico, orientado para produzir lucro, vê em tais 
pessoas uma realidade lucrativa, pois o prolongamento da vida desses seres 
humanos obrigará a compra de remédios e de suprimentos básicos para a 
sobrevivência daquele grupo. Por outro lado, o sistema político tenta captar o 
voto dessa classe e edita uma legislação que, consequentemente, quando editada, 
entra no sistema jurídico que passa a tê-la como um critério decisório e circular 
de sua dinâmica destinada à decisão para o ponto restabelecimento da norma 
violada (SCHWARTZ, 2004, p. 186) 

 

Não significa, contudo, que um determinado sistema irá se valer do código 

comunicativo ou dos elementos de outro sistema para resolver a questão. Cada sistema 

social sempre opera com base no seu código comunicativo, que é exclusivo, de acordo com 

sua função e seu programa, valendo-se dos seus elementos e estrutura. Embora 

cognitivamente aberto, é operativamente fechado. 

 

3.4 A efetivação do direito à saúde 

 

Conforme exposto nas linhas anteriores, o direito à saúde tem a natureza de direito 

fundamental e deve ser 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. 

Algumas importantes indagações decorrem da interpretação do dispositivo 

constitucional, centradas sobretudo na efetivação ou justiciabilidade do direito. 

Especialmente sob a perspectiva individual, é possível afirmar que o titular do 

direito pode exigir sua implementação com amparo exclusivo no texto constitucional ou tal 

direito só surge com a edição da política pública? Nesta hipótese, enquanto não houver 

política pública, o direito à saúde, embora fundamental, não é exigível? 

Trata-se de investigar se há direito subjetivo à saúde.162 A dimensão subjetiva de 

um direito fundamental é a “pretensão de um indivíduo ou de um grupo de demandar do 

                                                           
162 Para Fernando Aith (2007, p. 72), “como Direito Social, o Direito à saúde exige do Estado a adoção de 
ações concretas para sua promoção, proteção e recuperação, como a construção de hospitais, a adoção de 
programas de vacinação, a contratação de médicos, etc. De outro lado, deve-se ter em vista que o Direito à 
saúde também se configura em um direito subjetivo público, ou seja, um direito oponível ao Estado por meio 
de ação judicial, pois permite que um cidadão ou uma coletividade exijam do Estado o fornecimento de um 
medicamento específico ou de um tratamento cirúrgico. Assim, o Direito à saúde é ao mesmo tempo um 
direito social e um direito subjetivo pois permite que um cidadão ou uma coletividade exijam que o Estado 
adote medidas específicas em benefício da sua saúde ou que o Estado se abstenha de adotar ações que 
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Estado uma ação ou uma omissão para que determinado bem ou interesse seja reconhecido 

e protegido” (SILVA, 2010, p. 108).163 

A jurisprudência tem respondido à esta questão de forma afirmativa, como retrata a 

seguinte ementa: 

 

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E 
DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE 
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS 
FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE 
IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-
JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS 
EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO 
ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO 
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 
CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À 
VIDA.- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da 
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que 
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica e médico-hospitalar.- O direito à saúde - além de qualificar-se 
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 
PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA 
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.- O caráter programático da regra 
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do 
Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de 
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU 
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO 
PODE DEIXAR DE CUMPRIR.- O reconhecimento judicial da validade jurídica 
de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, 
"caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

                                                                                                                                                                                
possam causar prejuízo à saúde individual ou coletiva (ou seja, também exige abstenção do Estado, como por 
exemplo não poluir o ambiente)”. 
163 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, por sua vez, “significa que eles possuem tamanha força de 
significado para a configuração estatal e da sociedade que acabam por se espraiar por todo o ordenamento 
jurídico, indo muito além de uma mera concepção subjetiva individual ou coletiva, para se constituir na base 
do ordenamento jurídico do Estado, irradiando sua eficácia para as relações verticais travadas entre o 
indivíduo e o Estado e para as relações horizontais travadas entre sujeitos privados, vinculado a todos, 
poderes públicos e cidadãos” (SILVA, 2010, p. 108). 
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nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO 
ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.- O abuso do direito de recorrer - por 
qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da 
lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo 
ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso 
com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição 
de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função 
inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar 
a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução 
jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes. 
(STF, RE 393175 AgR/RS – Rio Grande do Sul AG.REG. no Recurso 
Extraordinário; Relator Ministro Celso de Mello; julgamento: 12/12/2006; 
Segunda Turma; DJ 02-02-2007). 
 

 

É bastante corrente nos estudos sobre direitos fundamentais a classificação em 

gerações de direitos ou dimensões de direitos.164 

Os direitos de primeira dimensão ou direitos de liberdade correspondem aos 

direitos civis e políticos e possuem uma matriz manifestamente liberal, frutos do 

pensamento liberal-burguês do século XVIII. São os direitos individuais ante o Estado, 

direitos de defesa no sentido de não intervenção estatal em relação à autonomia 

individual.165  

Os direitos de segunda dimensão, denominados direitos sociais, econômicos e 

culturais são aqueles relacionados ao bem-estar da coletividade, como o direito à educação, 

saúde, previdência, trabalho. Estão relacionados aos fenômenos ocorridos no final do 

século XIX (graves problemas sociais e econômicos gerados pela industrialização), 

ensejando uma efetiva participação estatal na realização da justiça social. Por tal razão, 

possuem um cunho predominantemente positivo, ou seja, são direitos a prestações estatais.  

Os direitos de terceira dimensão, por fim, têm como fundamento a solidariedade e a 

fraternidade e se referem a bens e interesses sem titularidade definida, como o meio 

ambiente saudável, a paz, o desenvolvimento, entre outros, destacando-se após o término 

da 2ª Guerra Mundial. 

Alguns doutrinadores, como Paulo Bonavides, ainda vislumbram a existência de 

uma quarta dimensão de direitos fundamentais (direito à democracia direta, à informação e 

ao pluralismo) e até de uma quinta dimensão (direito à paz). 

                                                           
164 Como já anotado em trabalho anterior, optamos pelo termo “dimensões”, utilizado pelo Professor Ingo 
Sarlet, na medida em que retrata o processo de cumulação ocorrido, incorporando-se às garantias já 
existentes as novas conquistas (FRANÇA, 2011, p. 45). A expressão “gerações de direitos” faz crer que as 
categorias se sucedem e se substituem, não refletindo o caráter multifacetado dos direitos fundamentais. 
165 O Estado, nesta perspectiva, assume funções mínimas, sendo responsável unicamente pela garantia da 
justiça, segurança e defesa, razão pela qual é denominado como “Estado mínimo” (ABRAMOVICH; 
COURTIS, 2011, p. 31). 
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Tal classificação, muito louvável para a compreensão da posição ocupada pelo 

titular do direito frente ao Estado, não resolve todas as questões que envolvem a efetivação 

do direito à saúde. 

É que a saúde pode ser encarada sob qualquer uma destas perspectivas. É direito 

individual, é direito social, é direito coletivo (em sentido lato). Possui uma dimensão 

individual e uma coletiva e, nesta medida, uma titularidade individual e transindividual 

(SARLET, 2010, p. 225). 

Trata-se de direito individual, estritamente relacionado com o direito à vida, e que 

pode ser oposto e resistido contra a vontade estatal. Neste sentido, o seu titular ocupa uma 

posição defensiva, podendo exigir respeito e não-interferência, quer do Estado, quer dos 

particulares. 

Trata-se também de direito social, possibilitando ao seu titular exigir do Estado 

prestações positivas visando à sua efetivação. São pretensões de caráter prestacional. 

Trata-se, ainda, de direito coletivo (em sentido lato), posto que fundado na 

solidariedade. Ao mesmo tempo em que interessa a todos, interessa a cada um 

isoladamente. Está relacionado ao bem-estar da coletividade e ao mesmo tempo em que se 

configura como direito de todos, também se impõe como dever de todos. 

Portanto, é direito que pertence a cada um e a todos, é direito que deve ser 

implementado pelo Estado e é direito vinculado à própria existência. Pode ser postulado de 

forma individual ou coletiva, na via administrativa ou judicial. 

Para além disso, também é objeto de discussão o conteúdo do direito à saúde que 

pode ser postulado: se toda e qualquer prestação, em sua integralidade, ou apenas uma 

parte, o denominado mínimo existêncial?166 Ou ainda: O que pode ser alegado como 

escusa à efetivação do direito? Questões como a falta de recursos são óbices? Em caso 

positivo, é atribuição do Judiciário avaliar se a aplicação dos recursos públicos está 

correta? 

Em regra, são duas as principais situações de conflito:  

(i) quando já existente a política pública, caso em a insurgência tem por objeto 

seu descumprimento ou eventual ilegalidade/inconstitucionalidade;  
                                                           
166 De acordo com Ricardo Lobo Torres, o mínimo existencial é o “direito às condições mínimas de 
existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos (= imunidade) 
e que exige prestações estatais positivas” (TORRES, 2009, p. 35). É direito de dupla face, na medida em que 
é direito subjetivo e norma objetiva, compreende os direitos fundamentais originários (direitos da liberdade) 
e os direitos fundamentais sociais, todos em sua expressão essencial, mínima e irredutível. De outro lado, “os 
direitos sociais máximos devem ser obtidos na via do exercício da cidadania reivindicatória e da prática 
orçamentária, a partir do processo democrático” (TORRES, 2009, p. 81). Para o Autor, a Teoria do Mínimo 
Existencial é um subsistema da Teoria dos Direitos Fundamentais. 
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(ii)  quando ainda não editada a política pública referida no texto constitucional. 

 

As insurgências podem ser suscitadas na esfera administrativa e judicial. 

Se eleita a via administrativa para discussão, pouca é a margem de controvérsia 

acerca da legitimidade do órgão encarregado de proferir a decisão. Sob a ótica da teoria 

dos sistemas de Luhmann, é atribuição do órgão administrativo, integrante do sistema 

político, regulamentar (quando necessário) e executar a política pública de saúde, assim 

como realizar as necessárias correções e suprir as omissões porventura existentes, quer 

mediante provocação, quer de ofício.  

Embora se trate de discussão envolvendo o direito fundamental à saúde, questão 

que interessa concomitantemente aos sistemas político e jurídico, resta claro que foi feita, 

pelo interessado, a opção de buscar a solução no sistema político. E este sistema irá decidir 

segundo seu código (poder/oposição) e programa, de cunho finalístico.  

Mas como o direito à saúde também envolve o sistema jurídico, é possível optar 

pela discussão na esfera judicial, fenômeno conhecido como judicialização do direito à 

saúde, segundo o qual são submetidas ao Judiciário questões envolvendo o direito 

fundamental à saúde, quer nas hipóteses em que se alega o descumprimento ou a 

incorreção de política pública já existente, quer nos casos em que tal política não existe e o 

órgão judicial é instado a suprir a omissão. 

Como já discutido no Capítulo 2, cuida-se de fato recente e que ganhou ênfase, no 

Brasil, com a Constituição Federal de 1988, embora a Constituição de 1946 já tivesse 

promovido a “abertura” do Judiciário como arena de debates. 

Estamos a tratar, aqui, da judicialização de um direito, é certo, mas de um direito 

que é disciplinado, concomitantemente, por diversos sistemas sociais, como os sistemas 

jurídico, político e econômico.  

A saúde é direito fundamental (CF, artigo 6º) e o acesso ao Judiciário é 

constitucionalmente assegurado (CF, artigo 5º, XXXV). 

O sistema jurídico deve decidir de acordo com seu código (direito/não direito) e seu 

programa, de natureza condicional. Não tem atribuição para realizar funções típicas do 

sistema político, sob pena de corromper seu código. Portanto, não lhe compete formular 

e/ou executar políticas públicas, estabelecer as metas a serem perseguidas e definir como 

serão utilizadas as verbas orçamentárias. Estas são funções dos sistemas político e 

econômico. 
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Não obstante, o sistema jurídico está obrigado a decidir, posto que proibido o non 

liquet. Além disso, é expressamente assegurado o acesso ao Judiciário sempre que se 

vislumbrar qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, artigo 5º, XXXV).  

Seria fácil, para não dizer simplório, afirmar que o Judiciário não tem competência 

para dar efetividade à norma constitucional não regulamentada (parcial ou totalmente), não 

havendo que se falar em direito subjetivo do titular enquanto inexistente a política pública 

de saúde. Em outros termos: como se cuida de norma programática, sua exigibilidade 

depende de regulamentação; enquanto não ocorrida, nenhuma garantia é devida ao titular. 

Tal solução é afastada pelo próprio sistema jurídico que assegura, como vimos, o 

acesso ao Judiciário e estabelece, no artigo 5º, § 1º, a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais (As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata).167 

É preciso conciliar, na perspectiva sistêmica, a interpretação e aplicação destes 

dispositivos, de tal forma que o sistema jurídico, quando instado a se pronunciar sobre o 

direito à saúde, apresente soluções que obedeçam unicamente ao seu código binário e ao 

seu programa, já que: 

 
O Poder Judiciário, dentro dos moldes do Estado Democrático de Direito (...) 
possui, dentro da própria Constituição e do ordenamento infraconstitucional 
pátrio (...), condições para, dentro do próprio direito, encontrar soluções para a 
efetivação do direito à saúde, que é pluritutelado normativamente, inexistindo 
hipótese em que o mesmo não será garantido/apreciado – até porque não é 
permitido ao juiz escusar-se de julgar qualquer tipo de ação interposta 
(SCHWARTZ, 2001, p. 163) 

 

A teoria dos sistemas de Luhmann, ao tempo em impede que o sistema jurídico 

utilize ferramentas que lhe são estranhas, posto que pertencentes a outros sistemas sociais, 

confere-lhe coerência e coesão, possibilitando sua manutenção como sistema social, 

                                                           
167 A imediata aplicabilidade da norma inscrita no § 1º do artigo 5º CF tem por sentido: (i) a revogação do 
direito infraconstitucional anterior contrário ao conteúdo explicitado pela norma; (ii) a vinculação do 
legislador ordinário, no que concerne à edição das normas conformadoras dos direitos fundamentais 
assegurados, bem assim no que respeita à observância das novas pautas e standards estabelecidos; (iii) o 
fundamento de declaração de inconstitucionalidade por ação do direito infraconstitucional superveniente 
incompatível com o conteúdo jusfundamental, e por omissão, ante a carência de legislação conformadora que 
inviabilize o exercício do direito fundamental asseguado; (iv) o parâmetro de interpretação, integração e 
aplicação das demais normas jurídicas, constitucionais e infraconstitucionais; (v) a posição jurídico-subjetiva 
defensiva, que embora não possa ser identificada como direito subjetivo a determinada prestação, mostra-se 
suficiente para o reconhecimento da existência de um direito de cunho negativo, a impor os deveres de 
abstenção e respeito e a vedar condutas opostas ao disposto na norma constitucional de direitos sociais; (vi) a 
proibição de retrocesso no que pertine às prestações dos direitos sociais já assegurados pelo direito 
infraconstitucional, coibindo que possam ser abolidas posições subjetivas já criadas (SARLET, 2011, p. 295-
298). 
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operativamente fechado e cognitivamente aberto, em contato permanente com o ambiente, 

mas enclausurado em suas operações.168 

Não é função do sistema jurídico, especificamente do Poder Judiciário, formular e 

executar políticas públicas, na medida em que a ele não compete escolher quais demandas 

sociais serão atendidas, entre as várias opções possíveis, assim como a ele não compete 

decidir sobre a destinação das verbas públicas. Em outros termos: ao Judiciário não cabe 

realizar justiça distributiva, questão atinente aos sistemas político e econômico.169  

A justiça distributiva, em contraposição à justiça comutativa, cuida das questões 

relacionadas aos bens comuns, encarregando-se de “aplicar a cada parte que compõe um 

sistema algo que pertence a todo o sistema” (LOPES, 2006, p. 142). Significa, em poucas 

palavras, dividir os ônus (deveres e obrigações) e os bônus (direitos e benefícios) de cada 

um, relativos ao bem comum. 

A justiça corretiva (ou comutativa, ou corretiva), por sua vez, está fundada na troca, 

na devolução, na restauração, no retorno ao estado anterior. É conhecida como um “jogo 

de soma zero”, em que o resultado pertence integralmente a um dos polos, vez que 

prevalente o caráter binário do certo-errado, culpado-inocente, credor-devedor, etc. O 

resultado da disputa é sempre zero: um fica com a coisa, outro fica com o preço; um perde, 

outro ganha. Nada se acresce (LOPES, 2006, p. 145). 

Em se tratando de justiça distributiva, a hipótese é de “soma não zero”, na medida 

em que o resultado não se traduz em um ganho, de um lado, e uma perda, de outro. É um 

                                                           
168 Adverte Celso Campilongo que “é claro, a Constituição promove uma espécie de acoplamento estrutural 
entre os dois sistemas, entre o sistema político e o sistema jurídico. Agora, a política é capaz de olhar para a 
Constituição com os olhos do sistema político, como quem tem a capacidade, por exemplo, de deter o poder 
constituinte originário, tem a capacidade de mudar a Constituição, tem a capacidade de tomar as decisões que 
vinculem a coletividade. Ora, o sistema jurídico, e particularmente os tribunais, também olham para a 
Constituição, mas são capazes de olhar para a Constituição, ou pelo menos deveriam ser capazes de olhar 
para a Constituição, com os olhos do sistema jurídico, como quem tem a obrigação de efetivar os direitos 
garantidos constitucionalmente. Se, eventualmente, os tribunais deixam de lado a lógica do Direito, a 
potencialidade que possui o Direito, e passam a interpretar, a condicionar, a alargar ou restringir a 
Constituição a partir de critérios de natureza política, e não jurídica, balizados pelo critério maioria/minoria, 
governo/oposição, os riscos de que os direitos fundamentais se pervertam e se corrompam são extremamente 
elevados” (CAMPILONGO, 2011b, p. 103). 
169 Para António José Avelãs Nunes, “aos tribunais não cabe fazer política, substituindo-se aos demais órgãos 
do estado aos quais cabe essa função. Porque estes são órgãos legitimados pelo sufrágio, respondem 
politicamente perante os cidadãos eleitores e estão sujeitos ao controlo político por parte do povo soberano. 
À política o que é da política, aos tribunais o que é dos tribunais. Um estado democrático precisa de um 
Poder Judiciário independente, não de um Poder Judiciário que, em certo sentido, se substitua ao estado 
democrático, assumindo-se como uma espécie de estado tecnocrático, “governado” por pessoas que, 
invocando a sua competência técnica e o facto de serem titulares de um órgão de soberania (os tribunais), 
entendem que podem conhecer e decidir sobre todas as questões que dizem respeito à vida da cidade” 
(NUNES, 2011, p. 72). 
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jogo de participação, fundado na cooperação entre os participantes, de caráter plurilateral e 

não binário. As partes se unem para alcançar um objetivo comum.  

As demandas envolvendo a justiça distributiva exigem respostas mais sofisticadas 

do sistema jurídico, na medida em que o expõe a uma maior diversidade de irritações 

existentes no ambiente e o obriga a construir soluções que não descaracterizem o seu 

código comunicativo.    

De mais a mais, dois fatores dificultam a efetivação dos direitos sociais pela via 

judicial: (i) o sentido vago e até mesmo ambíguo dos textos legais que os declaram; (ii ) a 

falta de prática institucional dos instrumentos ante a ausência de mecanismos de aplicação 

adequados (ABRAMOVICH; COURTIS, 2011, p. 84). 

Há de se considerar, também, que a efetivação dos direitos fundamentais não é 

essencialmente um problema jurídico, filosófico ou moral, mas sim “um problema cuja 

solução depende de um certo desenvolvimento da sociedade e, como tal, desafia até 

mesmo a Constituição mais evoluída e põe em crise até mesmo o mais perfeito mecanismo 

de garantia jurídica” (BOBBIO, 1992, p. 45). Não há um único caminho para o 

cumprimento dos direitos fundamentais em razão da sua natureza complexa, não sendo 

possível depositar no Poder Judiciário, de forma exclusiva, a responsabilidade pela sua 

execução.  

Portanto, afirmar que os direitos sociais, entre os quais o direito à saúde, são 

exigíveis não significa necessariamente afirmar que eles são judicialmente adjudicáveis. 

Em alguns casos, a função do Judiciário é apenas dar visibilidade à questão, tornando 

pública a pauta de reivindicação dos interessados para que os órgãos competentes, 

integrantes do sistema político, realizem (ou não) as alterações que entenderem cabíveis na 

política pública respectiva.170 

A teoria sistêmica fornece algumas alternativas inovadoras ao estudo das políticas 

públicas de saúde. Utilizando o exemplo do jogo de bilhar, dado por Luhmann e 

mencionado no Capítulo 1 (item 1.2, p. 40), só existe jogo quando as bolas se entrechocam, 

o que não significa que elas se misturem ou se confundam. Em outros termos: embora a 

política pública de saúde apresente questões que toquem, concomitantemente, vários 

                                                           
170 Neste sentido, destacam Abramovich e Courtis que “certamente o Poder Judiciário, por suas 
características institucionais e pelo lugar que ocupa na distribuição de funções dentro do Estado, não é o 
principal protagonista na hora de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais. Essa tarefa 
corresponde primariamente aos denominados poderes políticos. Entretanto, se é adequadamente provocado, 
pode ser um poderoso instrumento de formação e, ao mesmo tempo, de articulação de algumas políticas 
públicas na área social, com impacto direto na vigência daqueles direitos” (ABRAMOVICH; COURTIS, 
2011, p. 148). 
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sistemas sociais (como o sanitário, o jurídico, o político e o econômico), as respostas 

apresentadas por cada um não deixam de ser específicas em razão do atrito, pois devem 

guardam coerência com os elementos do sistema que as observa. São produzidas quando 

há atrito, mas nem por isso se confundem. 

No caso do sistema jurídico, por exemplo, as soluções devem ser compatíveis com 

o código lícito/ilícito e o seu programa de natureza condicional, não podendo ser invocados 

argumentos típicos de outros sistemas.  
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CAPÍTULO 4 – CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLIC AS 

DE SAÚDE A PARTIR DA PERSPECTIVA DA TEORIA SISTÊMIC A 

DO DIREITO 

 

4.1 A interpretação do direito 

 

A tarefa da hermenêutica é determinar o sentido das normas, buscando o correto 

entendimento do significado dos seus textos e intenções, tendo em vista a decidibilidade de 

conflitos (FERRAZ JR., 2010, p. 221). 

A interpretação do direito não é atribuição exclusiva do sistema jurídico. Antes, é 

um ato que pode ser praticado por todos os sistemas sociais. O que diferencia a 

interpretação realizada no interior do sistema jurídico é que ela utiliza as ferramentas e o 

sentido do direito (CAMPILONGO, 2012, p. 140).171 

Tratar da interpretação do direito, na perspectiva da teoria dos sistemas de 

Luhmann, pressupõe considerar o sistema jurídico, ao mesmo tempo, operativamente 

fechado e cognitivamente aberto. Ou seja, um sistema que busca referências e tem contato 

com o ambiente que o circunda, mas que se autorreproduz com base em sua própria 

estrutura e elementos, com base em seu código comunicativo específico. 

Na medida em que o sistema jurídico é um sistema social, a interpretação do direito 

é uma interpretação da sociedade, ou, como afirma Celso Campilongo, “interpretar 

significa interpretar a sociedade na sociedade” (CAMPILONGO, 2012, p. 132). A 

interpretação é, assim, uma autodescrição da sociedade. De outro lado, é sempre a 

sociedade quem interpreta a sociedade. 

A interpretação jurídica é a interpretação do direito da sociedade na sociedade. É 

um processo em constante movimento, sem começo e sem fim, que ora produz 

redundância, ora variação, ora estabilidade, ora instabilidade.  

Segundo Campilongo, “parte-se da hipótese de que o sistema jurídico é 

operativamente fechado e cognitivamente aberto e que a interpretação jurídica é uma 

operação do sistema. (...) Interpretação jurídica, dessa perspectiva (de Luhmann) não é 

atividade ou prática de um intérprete ou de uma pessoa, mas operação de um sistema de 

                                                           
171 Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “o propósito básico do jurista não é simplesmente compreender um 
texto, como faz, por exemplo, o historiador ao estabelecer-lhe o sentido e o alcance, pondo o texto normativo 
em presença dos dados atuais de um problema. Ou seja, a intenção do jurista não é apenas conhecer, mas 
conhecer tendo em vista as condições de decidibilidade de conflitos com base na norma enquanto diretivo 
para o comportamento” (FERRAZ JR., 2010, p. 221). 
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comunicação especializado. Quem interpreta é o sistema. Quem constrói sentido, promove 

seleções e governa a interpretação do sistema jurídico é o próprio sistema jurídico” 

(CAMPILONGO, 2012, p. 2). 

Ainda que a interpretação do direito pelo sistema jurídico utilize os elementos e 

estruturas do próprio sistema, o resultado – mais especificamente o conteúdo da decisão 

judicial – é incerto, posto que contingente.172  

É preciso rememorar o conceito de justiça na teoria dos sistemas de Luhmann, 

destacado no Capítulo 1 (pg. 57): o termo justiça não está relacionado a valores éticos ou 

metajurídicos, mas sim a consistência adequada do processo decisório, vale dizer, a 

consistência das operações internas que reconhecem e qualificam os interesses como 

protegidos ou repelidos pelo direito (CAMPILONGO, 2011a, p. 78). O direito não entende 

outras razões além daquelas traduzíveis nos termos de seu código (lícito-ilícito), de seus 

programas (condicionais, do tipo se-então) e de sua função (generalização congruente de 

expectativas normativas). 

Portanto, a justiça perseguida pelo intérprete do direito está estritamente 

relacionada à consistência do processo decisório, independentemente do resultado. A 

premissa adotada é que os participantes do processo judicial aceitam o resultado, desde que 

obedecido o procedimento, ainda que o conteúdo da decisão não seja o efetivamente 

desejado. 

Como o sistema jurídico, além de operativamente fechado, é também 

cognitivamente aberto, deve proferir decisões que correspondam à complexidade da 

sociedade, realizando assim a justiça externa (decisão adequadamente complexa à 

sociedade). 

A tarefa dos Tribunais, que ocupam o centro do sistema jurídico, é de supervisionar 

a consistência das decisões jurídicas. Eles realizam uma observação de segunda ordem, na 

medida em que observam decisões jurídicas (leis, contratos, decisões judiciais) que, por 

sua vez, na condição de observador de primeira ordem, já observaram o direito. 

A atividade interpretativa se realiza por meio da argumentação jurídica. Os 

argumentos utilizados pelo intérprete não têm o condão de alterar o direito vigente, criando 

novas faculdades e deveres.  

                                                           
172 Como veremos ao longo deste capítulo, o conteúdo da decisão judicial é contingente porque construído 
em cada caso concreto, mas não é totalmente livre e sem amarras, posto que limitado pelos elementos e 
estrutura do sistema jurídico, já que todas as operações por ele realizadas são operativamente fechadas. 
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A argumentação jurídica é uma comunicação ocorrida no interior do sistema 

jurídico. Desta forma, os argumentos desenvolvidos devem guardar consistência com o 

sistema. Neste sentido, é possível afirmar que o intérprete do direito leva em conta não só 

os precedentes como também as consequências da decisão no âmbito do sistema jurídico. 

De outro lado, é incorreto afirmar que as possíveis consequências causadas no ambiente do 

sistema jurídico também devem ser consideradas pelo intérprete do direito, já que elas são 

externas ao mesmo. 

Interpretar, na perspectiva sistêmica, é selecionar possibilidades comunicativas da 

complexidade discursiva. Há um amplo espectro de possibilidades e o objetivo do 

intérprete é “alcançar um sentido válido de comunicação normativa, que manifesta uma 

relação de autoridade. Trata-se, portanto, de captar a mensagem normativa como um 

dever-ser para o agir humano” (FERRAZ JR., 2010, p. 226).173 

A interpretação não é atividade somente declaratória, mas essencialmente 

constitutiva do direito. Interpreta-se o direito na realidade, tal qual a realidade é no 

momento da interpretação dos textos e dos fatos (GRAU, 2013, p. 31). A partir da 

interpretação das normas e textos, o intérprete produz uma norma de decisão, aplicável ao 

caso concreto.174 

 

4.2 Princípios e regras 

 

Na teoria dos sistemas, princípios e regras possuem conotações específicas. 

                                                           
173 Existem vários métodos de interpretação, que nada mais são do que regras técnicas que visam à obtenção 
de um resultado (FERRAZ JR. 2010, p. 252), destacando-se: a) interpretação gramatical (utilizada para 
enfrentar questões léxicas, de conexão das palavras na sentença, partindo do pressuposto de que “a ordem das 
palavras e o modo como elas estão conectadas são importantes para obter-se o correto significado da norma”; 
b) interpretação lógica (utilizada para enfrentar questões de conexão de uma expressão com outras expressões 
dentro de um mesmo contexto, tendo como premissa que “a conexão de uma expressão normativa com as 
demais do contexto é importante para a obtenção do significado correto”; c) interpretação sistemática 
(utilizada para enfrentar questões de conexão das sentenças num todo orgânico, partindo do pressuposto de 
que o ordenamento jurídico é dotado de unidade; d) interpretação histórica (busca encontrar o sentido da 
norma na perspectiva temporal, recorrendo aos precedentes normativos, de forma a compreender o contexto 
que levou à edição do ato); e) interpretação sociológica (analisa as funções do comportamento e das 
instituições sociais no contexto existencial em que ocorrem; f) interpretação teleológica (adota como 
premissa que é sempre possível atribuir uma finalidade às normas); g) intepretação axiológica, por sua vez, 
tem a tarefa de identificar no comando normativo os valores protegidos pelo ordenamento jurídico (FERRAZ 
JR., 2010, p. 252-253 e 264). 
174 Esclarece o Professor Eros Grau que “a interpretação do direito tem caráter constitutivo - não meramente 
declaratório, pois -, e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos e dos fatos atinentes 
a determinado caso, de normas jurídicas a serem ponderadas para a solução desse caso, mediante a definição 
de uma norma de decisão. Interpretar/aplicar é dar concreção (= concretizar) ao direito. Neste sentido, a 
interpretação/aplicação opera a inserção do direito na realidade; opera a mediação entre o caráter geral do 
texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos ainda: opera a sua inserção na vida” (GRAU, 
2013, p. 94). 
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Ambos integram o sistema jurídico, inexistindo entre eles relação de hierarquia ou 

linearidade, mas sim uma relação de circularidade.  

Desta forma, é equivocada a noção de que os princípios, em razão de sua abstração, 

não integram o sistema jurídico. Antes, eles “não podem ser concebidos sem o fenômeno 

da positivação do direito na sociedade moderna. Isso significa que eles só surgem e têm um 

significado prático quando ocorre a diferenciação funcional do direito como sistema 

social” (NEVES, 2013, p. 112).175 

Alguns esclarecimentos devem ser feitos acerca da “suposta proximidade” da teoria 

dos sistemas com o positivismo, bem como sobre o seu “estranhamento” com o pós-

positivismo. 

 

4.2.1 Positivismo e pós-positivismo 

 

O positivismo, segundo Norberto Bobbio, pode ser analisado sob três enfoques176: 

(i) Como método para o estudo do direito; 

(ii)  Como teoria do direito; 

(iii)  Como ideologia do direito. 

 

Sob a perspectiva do método, o positivismo significa o modo de abordar o direito 

como um fato e não como juízo de valor. O direito “é considerado como um conjunto de 

fatos, de fenômenos ou de dados sociais em tudo análogos àqueles do mundo natural; o 

jurista, portanto, deve estudar o direito do mesmo modo que o cientista estuda a realidade 

natural, isto é, abstendo-se absolutamente de formar juízos de valor. Na linguagem 

juspositivista o termo ‘direito’ é então absolutamente avalorativo, isto é, privado de 

qualquer conotação valorativa ou ressonância emotiva: o direito é tal que prescinde do fato 

de ser bom ou mau, de ser um valor ou desvalor” (BOBBIO, 2006, p. 131).177  

                                                           
175 Eros Grau, ao preparar a 6ª edição do livro “Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito”, 
afirma que praticamente escreveu um novo livro, depois de sua experiência como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, tanto é que a 6ª edição da obra passou a ser intitulada: “Por que tenho medo dos juízes (a 
interpretação/aplicação do direito e os princípios”). Reformulou o conceito de princípio que até então adotava 
e passou a defini-lo como regra. Afirma que “regra é gênero do qual são espécies os princípios explícitos e 
implícitos e as regras estrito senso. (...) Os critérios de identificação dos princípios encontram-se em seu alto 
grau de generalidade e na sua proximidade aos valores” (GRAU, 2013, p. 104-105). 
176 A adoção do método positivista não implica na adoção da teoria, assim como a assunção do método e da 
teoria não implicam na assunção da ideologia positivista. 
177 Para Bittar, “é a colocação da realidade fática como único objeto merecedor de consideração por parte da 
Ciência Jurídica que faz com que a razão de ser do positivismo jurídico reduza-se à compreensão da norma e 
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Sob a ótica da teoria, positivismo jurídico deriva da locução “direito positivo” e se 

contrapõe à ideia de direito natural (BOBBIO, 2006, p. 15).178 Trata-se de uma corrente 

doutrinária, caraterística da segunda metade do século XIX, segundo a qual direito positivo 

é o direito posto pelo poder soberano do Estado, mediante normas gerais e abstratas (leis). 

Suas principais características são: (i) definição do direito em função do elemento da 

coação; (ii) prevalência da lei (em sentido geral) como fonte do direito; (iii) concepção do 

ordenamento jurídico como o conjunto de normas, dotado de unidade, completude e 

coerência; (iv) interpretação mecanicista do direito, prevalecendo o aspecto declarativo 

sobre o criativo. 

Por fim, como ideologia179, o positivismo consiste em “afirmar o dever absoluto ou 

incondicional de obedecer à lei enquanto tal” (BOBBIO, 2006, p. 225). Não se cuida 

apenas de uma obrigação jurídica, mas também uma obrigação moral, ou seja, de uma 

obrigação não por constrição, mas por convicção.  

O pós-positivismo, por sua vez, é uma corrente doutrinária característica da 

segunda metade do século XX, que enfatiza o papel dos princípios na interpretação do 

                                                                                                                                                                                
do sistema jurídico no qual ela está inserida. De fato, será o reducionismo uma característica fundamental dos 
positivistas” (BITTAR, 2008, p. 361). 
178 Norberto Bobbio apresenta seis critérios de distinção entre direito natural e direito positivo: “a) o primeiro 
baseia-se na antítese universalidade/particularidade e contrapõe o direito natural, que vale em toda parte, ao 
positivo, que vale apenas em alguns lugares (Aristóteles, Inst. – 1ª definição); b) o segundo se baseia na 
antítese imutabilidade/mutabilidade: o direito natural é imutável no tempo, o positivo muda. (Inst, - 2ª 
definição -, Paulo); esta característica nem sempre foi reconhecida: Aristóteles, por exemplo, sublinha a 
universalidade no espaço, mas não acolhe a imutabilidade no tempo, sustentando que também o direito 
natural pode mudar no tempo; c) o terceiro critério de distinção, um dos mais importantes, refere-se à fonte 
do direito e funda-se na antítese natura-potestas populus (Inst. – 1ª definição -, Grócio); d) o quarto critério 
se refere ao modo pelo qual o direito é conhecido, o modo pelo qual chega a nós (isto é, os destinatários), e 
lastreia-se na antítese ratio-voluntas (Glück): o direito natural é aquele que conhecemos através de nossa 
razão (Este critério liga-se a uma concepção racionalista da ética, segundo a qual os deveres morais podem 
ser conhecidos racionalmente, e, de um modo mais geral, por uma concepção racionalista da filosofia). O 
Direito positivo, ao contrário, é conhecido através de uma declaração de vontade alheia (promulgação); e) o 
quinto critério concerne ao objeto dos dois direitos, isto é, aos comportamentos regulados por estes: os 
comportamentos regulados pelo direito natural são bons ou mais por si mesmos, enquanto aqueles regulados 
pelo direito positivo são por si mesmos indiferentes e assumem uma certa qualificação apenas porque (e 
depois que) foram disciplinados de um certo modo pelo direito positivo (é justo aquilo que é ordenado, 
injusto o que é vetado) (Aristóteles, Grócio); f) a última distinção refere-se ao critério de valoração das ações 
e é anunciado por Paulo: o direito natural estabelece aquilo que é bom, o direito positivo estabelece aquilo 
que é útil” (BOBBIO, 2006, p. 22-23). 
179 Bobbio distingue teoria e ideologia nos seguintes termos: “(...) a teoria é a expressão da atitude puramente 
cognoscitiva que o homem assume perante uma certa realidade e é, portanto, constituída por um conjunto de 
juízos de fato, que têm a única finalidade de informar os outros acerca de tal realidade. A ideologia, em vez 
disso, é a expressão do comportamento avaliativo que o homem assume face a uma realidade, consistindo 
num conjunto de juízos de valores relativos a tal realidade, juízos estes fundamentos no sistema de valores 
acolhido por aquele que o formula, e que têm o escopo de influírem sobre tal realidade” (BOBBIO, 2006, p. 
223). 
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direito180, especialmente na solução dos casos difíceis. Dois de seus principais expoentes 

foram Ronald Dworkin e Robert Alexy. 

Dworkin construiu sua teoria tendo como foco combater o positivismo jurídico, 

sobretudo a vertente desenvolvida por H.L.A.181 

Para Dworkin, os juízes dispõem de três padrões normativos ao decidir: as regras, 

os princípios e as policies.  

Quando decidem sobre os casos difíceis, recorrem sobretudo aos princípios, não se 

valendo das regras. Daí sua crítica ao positivismo, que “é um modelo de e para um sistema 

de regras” e que ignora os papeis importantes desempenhados pelos padrões que não são 

regras (DWORKIN, 2002, p. 36). 

As regras são normas aplicadas à maneira do tudo ou nada, ou são válidas para a 

solução do caso concreto ou não são, devendo ser totalmente afastadas, já que não admitem 

qualquer ponderação. Eventuais exceções devem ser expressamente estabelecidas nas 

próprias regras. 

Os princípios possuem a dimensão do peso ou importância e não se submetem à 

aplicação do tudo ou nada. No caso concreto, pode haver a colisão de princípios, já que um 

não exclui necessariamente o outro, devendo preponderar o mais relevante naquela 

situação específica. Trata-se de “um padrão que deve ser observado, não porque vá 

promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, 

mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade” (DWORKIN, 2002, p. 36). 

As policies, por sua vez, são “aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a 

ser alcançado, em geral um melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 

comunidade” (DWORKIN, 2002, p. 36).  

                                                           
180 Segundo Luís Roberto Barroso, “o pós-positivismo identifica um conjunto de ideias difusas que 
ultrapassam o legalismo estrito do positivismo normativista, sem recorrer às categorias da razão subjetiva do 
jusnaturalismo. Sua marca é a ascensão dos valores, o reconhecimento da normatividade dos princípios e a 
essencialidade dos direitos fundamentais. Com ele, a discussão ética volta ao Direito. O pluralismo político, a 
nova hermenêutica e a ponderação de interesses são componentes dessa reelaboração teórica, filosófica e 
prática que fez a travessia de um milênio para o outro” (BARROSO, 2012, p. 135). 
181 As principais características do positivismo, contra as quais Dworkin se insurge, são: (i) o direito de uma 
comunidade é um conjunto de regras especiais utilizado direta ou indiretamente pela comunidade com o 
propósito de determinar qual comportamento será punido pelo poder público; (ii) o conjunto dessas regras 
jurídicas é coextensivo com o direito, de modo que se o caso concreto não estiver coberto por uma regra 
dessas, esse caso não pode ser decidido mediante a aplicação do direito, sendo necessário que uma autoridade 
pública, através de seu discernimento pessoal, apresente a solução; (iii) obrigação jurídica é o enquadramento 
do caso em uma regra jurídica válida que exige que alguém faça ou se abstenha de fazer algo (DWORKIN, 
2002, p. 27-28). Dworkin insurge-se contra a textura aberta do direito, defendida por Hart, segundo a qual as 
situações não reguladas por regras devem ser decididas no âmbito da discricionariedade (em sentido forte) do 
juiz (NEVES, 2013, p. 51). 
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Princípios e regras, nesta concepção, integram o sistema jurídico; são os princípios, 

porém, que possibilitam que o órgão julgador encontre uma única solução correta ou, no 

mínimo, que realize o melhor julgamento nos casos difíceis.182  

Para Alexy183, “tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o 

que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do 

dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para 

juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre 

regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas” (ALEXY, 

2008, p. 87). 

Os princípios são dotados de maior grau de abstração, se amoldando mais 

facilmente às diferentes situações. Ao contrário das regras – que são “razões definitivas”, 

os princípios são razões prima facie: 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 
princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 
existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de 
otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 
não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das 
possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras opostos. 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e 
princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 
Toda norma é ou uma regra ou um princípio (ALEXY, 2008, p. 90-
91).  

 

Princípios e regras divergem, ainda, quando postos em posição de conflito. No 

conflito entre regras ou bem é preciso introduzir, em uma ou outra, uma cláusula de 
                                                           
182 Para Bittar, os casos difíceis são problemáticos na medida em que “tornam necessário ao juiz proceder a 
uma escolha, que recorre a critérios de justiça (justice) externos à ordem jurídica concreta, abrindo caminho 
para decisões polêmicas que parecem convidar o jurista a pensar os limites entre Direito e Política” 
(BITTAR, 2008, p. 467). Barroso, por sua vez, define os casos difíceis como “aqueles que, devido a razões 
diversas, não têm uma solução abstratamente prevista e pronta no ordenamento, que possa ser retirada de 
uma prateleira de produtos jurídicos. Eles exigem a construção artesanal da decisão, mediante uma 
argumentação mais elaborada, capaz de justificar e legitimar o papel criativo desempenhado pelo juiz na 
hipótese” (BARROSO, 2012, p. 38).  
183 Robert Alexy propôs uma reformulação na teoria dos princípios de Dworkin, baseando-se em uma 
reconstrução da jurisprudência dominante no Tribunal Constitucional alemão na década de 70 (NEVES, 
2013, p. 63). 
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exceção que elimine o conflito, ou uma delas é declarada inválida. Já no conflito entre 

princípios, é preciso verificar qual deles tem maior peso no caso concreto, o que não 

significa que o outro deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma 

cláusula de exceção. Um dos princípios tem precedência em face do outro sob 

determinadas condições. Ou seja, sob outras condições a questão da precedência pode ser 

resolvida de forma oposta.184 

Tanto para Dworkin como para Alexy, na tarefa de interpretação do direito, os 

princípios oferecem maiores e melhores possibilidades de se alcançar uma decisão justa, 

em razão de sua amplitude e flexibilidade. As regras, por não terem capacidade de prever 

todas as situações possíveis, conferem ao julgador uma ampla margem para decidir os 

casos concretos com critérios absolutamente subjetivos. 

 

4.2.2 Argumentação na teoria dos sistemas 

 

A argumentação deve levar em conta, necessariamente, os princípios e regras 

jurídicas. Trata-se, aqui, da argumentação desenvolvida pelo observador de segunda 

ordem, não sendo relevante a distinção entre princípios e regras na interpretação do sistema 

jurídico realizada pelo observador de primeira ordem, já que sua aplicação é quase sempre 

automática, sem muita reflexão.185 

                                                           
184

 O conflito entre princípios é resolvido mediante a técnica do sopesamento ou a máxima da 
proporcionalidade em sentido estrito. A máxima da proporcionalidade significa que a proporcionalidade, 
com suas três máximas parciais (da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), 
decorre logicamente da natureza dos princípios. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito advém do 
fato de princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. As máximas da 
necessidade e da adequação, por sua vez, decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de 
otimização em face das possibilidades fáticas (ALEXY, 2008, p. 116-118). 
185 Destaca Marcelo Neves que: “O que se passa é que, na observação de primeira ordem, a diferença entre 
regras e princípios ainda é irrelevante. Quando, na observação de segunda ordem, instaura-se a controvérsia 
argumentativa em torno do sentido, da validade e das condições de aplicação das respectivas normas, a 
diferença entre princípios e regras ganha um significado imprescindível para o desenvolvimento consistente e 
adequado do direito.” (NEVES, 2013, p. 100). Esclarece o Autor, ainda, que “no âmbito da mera observância 
cotidiana do direito, da pura aplicação rotineira de normas jurídicas pela burocracia estatal ou dos usos de 
ofertas legais de regulação no exercício corriqueiro da autonomia privada, os envolvidos agem e se 
comunicam no nível de uma observação de primeira ordem dos padrões a serem aplicados. Eles não 
questionam o sentido ou a validade das normas a serem seguidas, aplicadas ou usadas no respectivo contexto. 
Alter e ego supõem um sentido habitual, mas isso não implica necessariamente consenso. Assim, ego (pessoa 
qualquer) não fuma no local porque há uma proibição, expressa inclusive em uma placa, ou alter (o policial 
ou outra autoridade administrativa) ordena e impõe a ordem de interrupção do ato de fumar. Ego (funcionário 
ordenador de despesas) aplica a norma rotineira que determina o pagamento do vencimento até certo dia do 
mês ou alter (servidor da respectiva repartição pública) entra com uma reclamação trabalhista. Ego (locador) 
elabora o contrato de locação prevendo reajuste do aluguel nos limites da respectiva lei do inquilinato ou 
alter (locatário) não celebra contrato. Essas alternativas são relativamente simples. Só quando surgem 
controvérsias sobre as normas a aplicar, entrando-se no plano da argumentação, descortina-se a diferença 
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Quando a questão é submetida ao observador de segunda ordem (os Tribunais, por 

exemplo), ele observa a interpretação do direito que já foi realizada pelo observador de 

primeira ordem e ao realizar novo processo de argumentação, reconstrói os princípios e 

regras, num processo contínuo: 

 

Em um sistema jurídico funcionalmente diferenciado, a observação de segunda 
ordem possibilita que se rediscuta permanentemente as normas a aplicar e as 
condições de seu cumprimento. Dessa maneira, pode-se questionar a proibição 
de fumar à luz das liberdades constitucionais, inclusive da liberdade econômica, 
discutir o não pagamento do servidor à luz da moralidade e impessoalidade 
administrativa ou do princípio da legalidade e rever o reajuste do aluguel, 
afastando regras legais, à luz da exigência do equilíbrio financeiro. Assim, o 
sistema fica constrangido a aumentar a sua irritabilidade e a construir e 
reconstruir permanentemente sua própria realidade, o seu próprio mundo. Os 
princípios e regras são normas reconstruídas à luz da observação de segunda 
ordem dos processos de argumentação jurídica (NEVES, 2013, p. 99-100). 

 

O apelo aos princípios jurídicos serve, num primeiro momento, para demonstrar os 

grandes dilemas em que se encontra o julgador, mas não fornece ao intérprete caminhos 

mais precisos, como adverte Celso Campilongo: 

 

As constituições modernas incorporam múltiplas visões de mundo. Manter o 
pluralismo significa não se definir por nenhuma delas. Também não existem 
regras fáceis para dirimir conflitos de validade nesse plano. As usuais – lei 
posterior/lei anterior, lei geral/lei especial, lei superior/lei inferior – são técnicas 
de exclusão de regras. Determinam a norma válida com base em critérios de 
negação e exclusão. Disputas entre diferentes concepções de ordenamento estão 
noutro plano. Uma concepção convive com as demais. Daí o dilema do intérprete 
e a oportunidade oferecida às novas interpretações. Princípios colidentes são 
invocados nesses momentos. O sistema jurídico não pode se furtar a decidir 
sobre esses conflitos. Vale-se sempre da mesma estratégia. Processa os 
princípios, por mais nobres que sejam, por meio de seus procedimentos internos. 
Parte-se do direito para os mais altos valores e se regressa ao direito pela via dos 
procedimentos. A validade é a forma pela qual se reproduz a unidade do sistema. 
É critério de pertinência ao sistema. Mesmo o conflito sobre o qual o direito 
válido remete toda a discussão para o interior do próprio direito e só pode ser 
enfrentado de maneira consistente com critérios jurídicos (CAMPILONGO, 
2012, p. 91). 

 

Os princípios “têm uma tarefa fundamental de selecionar, do ponto de vista interno 

do direito, expectativas normativas com pretensão de validade moral, valores-preferência 

ou valores-identidade de grupos, interesses por estabelecimento de padrões normativos, 

assim como expectativas normativas atípicas as mais diversas, que circulam de forma 

conflituosa no ambiente ou contexto do sistema jurídico” (NEVES, 2013, p. 128). 

                                                                                                                                                                                
jurídico-sistêmica entre princípios e regras. Isso implica uma observação de segunda ordem” (NEVES, 2013, 
p. 98-99). 
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Ou seja, os princípios fazem a seleção das expectativas normativas existentes no 

ambiente e as introduz ao sistema jurídico. Eles apresentam, na cadeia argumentativa, uma 

maior capacidade de desenvolver a heterorreferência, na medida em que sempre apontam 

para algo que já existiria fora do sistema jurídico, como os valores, princípios morais, 

interesses gerais, etc (NEVES, 2013, p. 127). 

Possuem um caráter predominantemente abstrato e para que sejam aplicados nos 

casos concretos precisam ser densificados, tarefa realizada pelas regras, como esclarece 

Marcelo Neves: 

 

Pode-se dizer que, no processo de concretização normativa, enquanto os 
princípios jurídicos transformam a complexidade desestruturada do ambiente do 
sistema jurídico (valores, representações morais, ideologias, modelos de 
eficiência etc) em complexidade estruturável do ponto de vista normativo-
jurídico, as regras jurídicas reduzem seletivamente a complexidade já 
estruturável por força dos princípios, convertendo-a em complexidade 
juridicamente estruturada, apta a viabilizar a solução do caso. São dois polos 
normativos fundamentais no processo de concretização jurídica, cada um deles 
de realimentando circularmente na cadeia argumentativa orientada à decisão do 
caso. Não há hierarquia linear entre eles. Por um lado, as regras dependem do 
balizamento ou construção a partir de princípios. Por outro, estes só ganham 
significado prático se encontram correspondência em regras que lhes deem 
densidade e relevância para a solução do caso (NEVES, 2013, p. XIX e XX).186 

 

 

As regras, embora sejam balizadas ou mesmo construídas a partir de princípios, 

servem à domesticação desses, viabilizando, em caráter definitivo, o fechamento da cadeia 

argumentativa que contorna a interpretação e aplicação concreta do direito (NEVES, 2013, 

p. XVIII). Elas são condições de aplicação dos princípios na solução de casos 

constitucionais.  

Por tal razão, a argumentação orientada precipuamente pelas regras constitucionais 

é uma argumentação formal, mediante a qual o sistema jurídico pratica a autorreferência. 

Já a argumentação orientada primariamente por princípios constitucionais pode ser vista 

como uma argumentação substancial, na qual o sistema pratica heterorreferência (NEVES, 

2013, p. 132). 

Portanto, para a teoria dos sistemas princípios e regras são necessários na cadeia 

argumentativa, não havendo sobreposição de um ou outro, sendo mantidas as 

                                                           
186 Complementa o Autor: “Os princípios constitucionais, por implicarem certa distância do caso a decidir e 
uma relação mais flexível entre o antecedente e o consequente, são mais adequados a enfrentar a diversidade 
de expectativas normativas que circulam na sociedade. Por outro lado, os princípios apresentam-se 
subcomplexos perante o caso a decidir. As regras, em sua estruturação, mostram-se mais adequadas para 
oferecer fundamento imediato ao caso a decidir” (NEVES, 2013, p. 118). 
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características que os diferenciam. Ambos são importantes para a manutenção da 

operatividade do sistema jurídico, cada qual com sua função. 

É necessário desmistificar o papel dos princípios, o caráter de intangibilidade que 

os cerca.187 É incontestável sua importância na atividade interpretativa, como também é 

incontestável o papel exercido pelas regras, essenciais para que a consistência do sistema 

jurídico seja alcançada, como aponta Marcelo Neves:  

 

No caso brasileiro, o fascínio pelos princípios constitucionais sugere a 
superioridade intrínseca destes em relação às regras. A essa compreensão subjaz 
a ideia de que as regras constitucionais (completas, quando já superadas as 
questões de exceções e eventual ponderação) podem ser afastadas por princípios 
constitucionais em virtude da justiça inerente às decisões neles fundamentadas. 
Mas um modelo desse tipo implica uma negação fundamental de um dos 
aspectos do sistema jurídico que possibilita o processamento de decisões 
“justas”: a consistência. Um afastamento de regras a cada vez que se invoque 
retoricamente um princípio em nome da justiça, em uma sociedade complexa 
com várias leituras possíveis dos princípios, serve antes à acomodação de 
interesses concretos e particulares, em detrimento da força normativa da 
Constituição (NEVES, 2013, p. 191-192)188 

 

Não é correto afirmar que há uma proximidade absoluta da teoria dos sistemas com 

o positivismo e que há um completo estranhamento com o pós-positivismo. 

Ambos, princípios e regras, são utilizados no processo de argumentação e 

interpretação do sistema jurídico e possibilitam que se alcance tanto a justiça interna como 

a justiça externa, mediante a autorreferência e a heterorreferência189, numa relação sempre 

paradoxal, já que: 

 

                                                           
187 Marcelo Neves aponta o “caráter diabólico” dos princípios, fazendo um paralelo com a função do dinheiro 
na economia: “Mas assim como o dinheiro na economia, os princípios constitucionais (e outras estruturas 
reflexivas de sistemas sociais) também são diabólicos. É verdade que um sistema jurídico moderno que 
superestime as regras em detrimento dos princípios constitucionais tende a uma consistência excessivamente 
rígida, isolando-se do seu ambiente: a rigidez do cristal torna-o socialmente inadequado perante uma 
sociedade altamente dinâmica e complexa. Entretanto, a fascinação pelos princípios constitucionais, em 
detrimento das regras, tende a bloquear a consistência jurídica, dissolvendo o direito amorfamente em seu 
ambiente e subordinando-o imediatamente às intrusões particularistas do poder, do dinheiro, dos moralismos 
intolerantes, dos valores excludentes inegociáveis, etc. O caráter amorfo da fumaça principialista torna o 
direito inconsistente e, simultaneamente, não adequado aos fatores sociais do seu ambiente, mas sim 
subordinado imediatamente a eles. Daí resulta a inflação de princípios, que pode levar, no limite, à 
desestabilização das expectativas normativas, à insegurança jurídica e à desconfiança no funcionamento da 
própria ordem constitucional” (NEVES, 2013, p. 133). 
188 Neste sentido também adverte Eros Grau: “Juízes, especialmente juízes constitucionais, têm lançado mão, 
intensamente, da técnica da chamada ponderação entre princípios quando diante do que a doutrina qualifica 
como conflito entre direitos fundamentais. Como, porém, inexiste no sistema jurídico qualquer regra a 
orientá-los a propósito de qual dos princípios, no conflito entre eles, deve ser privilegiado, essa técnica é 
praticada à margem do sistema, subjetivamente, discricionariamente, perigosamente” (GRAU, 2013, p. 117). 
189 Para Marcelo Neves (2013, p. 223-224), a justiça interna é concernente à tomada de decisão juridicamente 
consistente (autorreferência) e a justiça externa, referente à tomada de decisão adequadamente complexa à 
sociedade (heterorreferência). 
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Não se pode imaginar um equilíbrio perfeito entre consistência jurídica e 
adequação social do direito, a saber, entre justiça constitucional interna e 
externa. A justiça do sistema jurídico como fórmula de contingência importa 
sempre uma orientação motivadora de comportamentos e expectativas que 
buscam esse equilíbrio, que sempre é imperfeito e se define em cada caso 
concreto (NEVES, 2013, p. 225). 

  

Se o objetivo da interpretação é alcançar a justiça interna (decisão juridicamente 

consistente) e externa (decisão adequadamente complexa à sociedade), não é possível 

haver um apego excessivo quer aos princípios, quer às regras.  

O papel do intérprete não é isolar o direito do seu ambiente, como também não é 

buscar apenas e tão somente no ambiente as respostas para os problemas internos do 

sistema jurídico. 

Assim como o juiz Iolau190, o intérprete do sistema jurídico deve estar disposto ao 

aprendizado mediante referência ao ambiente do sistema jurídico e percebe os limites de 

suas regras. Reconhece que em alguns casos precisa socorrer à técnica da ponderação, mas 

sabe que para que ela tenha valor, deve ser tratada como um recurso escasso. Reconhece, 

também, que o equilíbrio entre os princípios e regras é sempre instável e contingente, pois 

implica continuamente abertura para outras possibilidades em casos futuros (NEVES, 

2013, p. 227, 231-232). 

 

4.3 Jurisprudência dos conceitos e jurisprudência de interesses 

 

Se o sistema jurídico é operativamente fechado e cognitivamente aberto, é possível 

afirmar que sua interpretação pode – e deve - ser realizada utilizando, concomitantemente, 

elementos externos e internos ao sistema. Em outros termos: a interpretação jurídica do 

                                                           
190 Na mitologia grega, o juiz Iolau tem a função de auxiliar Hércules, seu tio, a enfrentar a Hidra de Lerna. A 
Hidra era um animal monstruoso, com forma de serpente e muitas cabeças, às vezes humanas, e possuía um 
hálito mortífero para quem dela se aproximasse. Habitava um pântano próximo ao Lago de Lerna, na região 
da Argólida, e destruía rebanhos e colheitas. Hércules a enfrentou com flechas flamejantes (ou com uma 
espada curta, conforme uma variante da lenda), cortando-lhe as cabeças. O problema é que as cabeças de 
Hidra se regeneravam à medida em que eram decepadas. Hércules pediu ao seu sobrinho Iolau que ele 
incendiasse uma floresta vizinha e trouxesse tições para cauterizar os pontos em que se cortavam as cabeças. 
Essa cauterização impedia que houvesse a regeneração ou renascimento da cabeça no local do corte. Com a 
ajuda de Iolau, Hércules decepou a principal cabeça, que se apresentava como imortal, e esmagou-a com um 
enorme rochedo, enterrando-a sob este. Hidra foi finalmente morta e Hércules cumpriu sua missão. Para 
Marcelo Neves, os princípios têm o caráter de Hidra e as regras são hercúleas. Os princípios concedem 
flexibilidade ao sistema jurídico, na medida em que ampliam as possibilidades de argumentação, abrindo-o 
para uma diversidade de pontos de partida. No entanto, por si só, os princípios não solucionam os casos a que 
se pretende aplica-los. Para tanto, dependem das regras, que os domesticam. Em síntese: “enquanto os 
princípios abrem o processo de concretização jurídica, instigando, à maneira de Hidra, problemas 
argumentativos, as regras tendem a fechá-lo, absorvendo a incerteza que caracteriza o procedimento de 
aplicação normativa” (NEVES, 2013, p. XVIII). 
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direito é compatível com as teorias da jurisprudência dos conceitos e da jurisprudência dos 

interesses.191  

 

4.3.1 Autorreferência: jurisprudência dos conceitos 

 

A teoria da jurisprudência dos conceitos é um dos ramos da Escola Histórica 

Alemã, que dominou o pensamento jurídico alemão durante a primeira metade do século 

XIX e que o influenciou até o início do século XX (mediante o pandectismo192). 

Os principais países da Europa do século XIX, com exceção da Alemanha e Itália 

(entre outros), aderiram ao movimento de codificação do direito, que representou a 

supremacia da lei sobre a doutrina e a jurisprudência. Neste contexto, o papel dos juristas 

era de expor e interpretar os códigos, dando origem à Escola da Exegese.  

A Escola da Exegese, segundo Hespanha, “estava intimamente ligada ao ambiente 

político e jurídico francês, ou seja, a um Estado nacional revolucionário, em corte com o 

passado, dotado de órgãos representativos e que tinha empreendido uma importante tarefa 

de codificação. Isto determina a disseminação dos princípios desta escola noutros países, 

retardando-a, nomeadamente, nos casos em que estes requisitos não estivessem realizados. 

É este, nomeadamente, o caso da Alemanha e da Itália, nações não só sem código, mas 

também sem Estado” (HESPANHA, 2003, p. 269). 

Em contraponto, na Alemanha consolidou-se a Escola Histórica, no contexto de 

uma nação que não conheceu um Estado Nacional até o terceiro quartel do século XIX e 

onde a consciência nacional se manifestou de forma intensa, marcada pela premissa de que 

a identidade política e jurídica de uma nação não se manifesta exclusivamente por meio do 

Estado e do direito legislado (HESPANHA, 2003, p. 271).  

A Escola Histórica buscava fontes não estaduais e não legislativas do direito, por 

“conceber a sociedade como um todo orgânico, sujeito a uma evolução histórica 

semelhante à dos seres vivos, em que no presente se lêem os traços do passado e em que 

este condiciona naturalmente o que vem depois. Em toda essa evolução, peculiar a 

actuante, o <<espírito do povo>> (Volksgeist), que estaria na origem e, ao mesmo tempo, 
                                                           
191 Como adverte Celso Campilongo, “é preciso verificar como o sistema jurídico reage às turbulências do 
ambiente e pode transformá-las e traduzi-las em variabilidade interna ao direito e possibilidade de ampliação 
do horizonte de sentidos das comunicações jurídicas (CAMPILONGO, 2012, p. 2). 
192 O pandectismo foi o movimento dedicado ao estudo dos Pandectas ou Digesto de Justiniano, tendo por 
principal característica encarar a lei como um produto resultante da história de um povo e da vontade racional 
do legislador. Ocupando uma posição intermediária entre a compreensão do espírito de um povo (como 
manifestação da lei) e o mais puro apego ao texto da lei, superou a Escola Histórica e influenciou, de modo 
decisivo, o surgimento da codificação na França pós-revolução (BITTAR, 2008, p. 362-363). 



168 

daria unidade e sentido a todas as manifestações histórico-culturais de uma nação” 

(HESPANHA, 2003, p. 272). 

Sob o ponto de vista do direito, três foram as principais consequências produzidas 

pela Escola Histórica: 

(i) antilegalismo e reação à codificação; 

(ii)  valorização do costume e da doutrina; 

(iii)  revalorização da história do direito e do seu papel dogmático. 

 

A jurisprudência dos conceitos, também denominada pandectística, é um dos ramos 

da Escola Histórica Alemã. 

Adota como premissa a noção de que o direito, por ser resultado do “espírito do 

povo”, deve ser analisado de forma orgânica e sistemática. É regido por conceitos jurídicos 

gerais, que servem de base para a solução de todas as questões. Destes princípios gerais é 

que devem ser extraídos os princípios e regras inferiores, pelo método dedutivo.193 

O trabalho do intérprete é muito mais de lógica do que de criatividade. A principal 

tarefa do jurista é a construção de um sistema de conceitos jurídicos, “obtidos por indução 

a partir das máximas do direito positivo” (HESPANHA, 2003, p. 279). Ao jurista compete 

identificar e descrever, com neutralidade, os princípios existentes.194 

Foi justamente este pathos da neutralidade e da objetividade, combinado com o 

pathos político estadualista, um dos principais fatores de legitimação de uma 

administração, inclusive judiciária, dirigida pelo princípio da racionalidade. Como destaca 

Manuel Hespanha, “a nova ética do burocrata e do juiz – tão bem descrita por Max Weber 

– é justamente cunhada por esta ideia de que ao Estado e ao direito compete levar a cabo 

uma tarefa de racionalização social, avaliando as situações em termos neutrais e objetivos, 

independentemente dos valores político-sociais em debate e da qualidade das pessoas 

envolvidas” (HESPANHA, 2003, p. 281).195 

                                                           
193 Um dos grandes expoentes dessa corrente é Rudolf v. Jhering, na primeira fase de sua obra. 
194 Jhering distingue com clareza estas duas fases do trabalho do jurista: A primeira, denominada 
“jurisprudência inferior”, consiste na “ligação imediata à forma com que o direito aparece na lei, graças a 
uma relação puramente perceptiva em relação às fontes”. A segunda, denominada “jurisprudência superior”, 
deve produzir uma matéria absolutamente nova - o conceito, por destilação e síntese da matéria-prima antes 
obtida. A função dos conceitos é de facilitar a apreensão do direito, já que eles se tornam sintéticos e 
intuitivos; e de tornar possível a produção de novas soluções jurídicas por meio do desenvolvimento 
conceitual, do chamado “poder genético dos conceitos” (HESPANHA, 2003, p. 279). 
195 Uma das principais críticas feitas ao pandectismo é a neutralidade do direito aos projetos políticos da 
burguesia, na medida em que “os quadros político-ideológicos da pandectística eram muito largos, podendo 
identificar-se com aquilo que se poderia classificar de liberalismo: defesa da liberdade e igualdade formais do 
indivíduo e defesa da propriedade, como extensão da liberdade, com os seus corolários dogmáticos (abolição 
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O sistema jurídico é um campo orgânico, lógico e autônomo, orientado por 

conceitos que podem ser apreendidos mediante o método formalista. As lacunas porventura 

existentes devem ser supridas pelo próprio sistema, sem qualquer referência externa. 

A jurisprudência dos conceitos apresentou três importantes contribuições:  

(i) o desenvolvimento da teoria da subsunção, com o método silogístico;  

(ii)  o dogma da plenitude lógica do ordenamento jurídico;  

(iii)  a interpretação objetivista, com interpretação a partir de um suposto 

legislador razoável (CAMPILONGO, 2012, p. 147). 

 

4.3.2 Heterorreferência: jurisprudência dos interesses 

 

A teoria da jurisprudência dos interesses, por sua vez, integra a Escola Científica e 

apresenta uma concepção pragmática e teleológica do direito, visto como coordenação dos 

interesses dos membros da sociedade. 

Tem como pano de fundo as mudanças ocorridas sobretudo na Europa, a partir da 

metade do século XIX, com a emergência do movimento operário e intensos conflitos de 

interesses e grupos. A pandectística não serve mais para resolver as questões latentes da 

sociedade, “ou seja, a vida começa a deixar de caber no discurso que os juristas faziam 

sobre ela” (HESPANHA, 2003, p. 286). 

Neste contexto é que se desenvolve um novo modelo de discurso científico, que 

busca transplantar para o plano jurídico os modelos de abordagem das ciências naturais. 

Trata-se do “naturalismo jurídico”.196 

Um dos desdobramentos deste modelo é a teoria da interpretação denominada como 

“teleológica”, que teve em Rudof v. Jhering, na segunda fase de sua obra, um dos seus 

grandes expoentes. 

                                                                                                                                                                                
das desigualdades e vinculações corporativas – laborais, estatutárias, familiares – de Antigo Regime, 
liberdade contratual, liberalização da propriedade em relação a vínculos ‘feudais’, liberalização do trabalho 
em relação a vínculos corporativos, secularização do direito e, em particular, do direito de família). 
Praticamente apenas excluíam os projectos políticos estatutário-corporativos do Antigo Regime e os 
projectos políticos socialistas. Dentro dessas margens, a pandecstística erigia o seu formalismo e 
cientificidade como valores supremos, em face dos quais as soluções político-sociais contraditórias podiam 
ser neutral e objectivamente julgadas” (HESPANHA, 2003, p. 281). 
196 Segundo António Manuel Hespanha, “o naturalismo jurídico trata o direito como um facto social, 
desvalorizando os seus desígnios normativos – i.e., os momentos em que o direito procura actuar sobre a 
realidade social, justamente como factor estruturante, dinâmico – procurando explica-lo, a partir da realidade 
psicológica subjacente ou da realidade social envolvente, de acordo com os modelos de explicação utilizados 
na ciência da natureza” (HESPANHA, 2003, p. 286). 
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A função do direito, nesta perspectiva, é garantir interesses socialmente úteis, 

adotando-se uma lógica utilitarista e transindividual. O papel do intérprete é reconhecer e 

considerar as finalidades ou interesses em jogo. 

A teoria desenvolvida por Jhering foi aperfeiçoada Phillip Heck (1858-1943), dela 

extraindo-se duas outras correntes: a Escola do Direito Livre e a jurisprudência dos 

interesses. 

A Escola do Direito Livre propõe uma contestação radical do positivismo 

conceitual e do positivismo lógico, atribuindo ao órgão julgador uma enorme capacidade 

de conformação do direito (HESPANHA, 2003, p. 288). O juiz deve decidir com base em 

sua sensibilidade, sendo livre para adotar a fundamentação que entender mais adequada.197  

A jurisprudência dos interesses, de outro lado, aceita os pressupostos do 

positivismo legal e procura resolver uma questão específica: as lacunas do ordenamento 

jurídico. 

Parte da premissa de que todo caso jurídico envolve um conflito de interesses e a 

decisão deve realizar uma ponderação dos interesses em jogo. 

Não desconsidera a importância da elaboração dos conceitos, mas ressalta a 

necessidade de levar em conta a finalidade do direito, que é a tutela de interesses 

(compreendidos como necessidades da vida, desejos, aspirações de ordem material ou 

ideal). 

É importante frisar que a jurisprudência dos interesses “mantem-se nos quadros do 

legalismo, pois a ponderação dos interesses adequada é feita equivaler à ponderação que se 

guie pelos critérios de avaliação explícita ou implicitamente feita na lei” (HESPANHA, 

2003, p. 291). 

Para suprir as lacunas, o juiz deve observar os interesses em jogo, de modo 

autônomo, com criatividade e liberdade. A legislação não é aplicada de maneira automática 

pelo juiz, mas de forma parcimoniosa, adequando-se ao caso concreto. 

A jurisprudência dos interesses tornou possível:  

(i) integrar lacunas;  

(ii)  estabelecer exceções, caso as soluções legais fossem inadequadas;  

(iii)  corrigir erros de expressão presentes na lei (CAMPILONGO, 2012, p. 149). 

 

                                                           
197 A Escola do Direito Livre enfatizou a “natureza política da decisão do juiz (do jurista), insistindo na 
responsabilização pessoal que lhe está inerente e, com isto, no compromisso ético e social do juiz quando 
decide, compromisso que tinha sido escamoteado pelo positivismo, ao apresentar o juiz como um autómato 
executor da lei ou dos princípios científicos do direito” (HESPANHA, 2003, p. 289). 
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Em síntese: 

Os conceitos (autorreferência) possibilitam o fechamento operacional do sistema e 

produzem redundância e consistência. 

Os interesses (heterorreferência) indicam que o sistema é cognitivamente aberto ao 

ambiente que o circunda. Produzem variação. 

Ambos, conceitos e interesses, são operações internas do sistema jurídico. É ele, 

sistema jurídico, que constrói, simultaneamente, conceitos e interesses e é ele que combina, 

por meio da argumentação jurídica, redundância e variação (CAMPILONGO, 2012, p. 

157). 

 

4.4 A interpretação judicial do direito à saúde 

 

O Judiciário é provocado a intervir nas demandas judiciais envolvendo a política 

pública de saúde em duas situações: (i) política pública já existente, caso em que o órgão 

judicial é instado a corrigir eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade de um lado, ou 

ratificar a sua regularidade, do outro; (ii ) política pública inexistente, embora prevista no 

texto constitucional.198 

Considerando que o Poder Judiciário tem o dever constitucional de se manifestar 

sempre que provocado pelas partes (posto que vinculado ao princípio da proibição do non 

liquet), e considerando, ainda, a efetividade das normas constitucionais que dispõem sobre 

os direitos fundamentais199, algumas soluções têm sido sugeridas pela doutrina. 

Para Kazuo Watanabe, é preciso distinguir três situações:  

(i) quando a discussão envolver direito fundamental social integrante do 

mínimo existencial (núcleo básico do princípio da dignidade humana, assegurado por um 

extenso elenco de direitos fundamentais sociais), o Poder Judiciário pode determinar a 

imediata implementação do direito, não podendo ser invocada a cláusula da reserva do 

possível como óbice ao cumprimento da medida;  

(ii)  quando a discussão envolver direito fundamental social não integrante do 

mínimo existencial mas previsto em norma de densidade suficiente, é admissível a 

oposição da cláusula da reserva do possível e a efetiva demonstração da impossibilidade 

fática de adimplemento da obrigação; 

                                                           
198 Esta questão já foi discutida no item 3.4 do Capítulo 3 do presente trabalho. 
199 Nos termos do artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988, “as normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
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(iii)  quando a discussão envolver direito fundamental social não integrante do 

mínimo existencial e previsto em norma programática, sem densidade suficiente, não é 

possível a justiciabilidade, sendo necessária a prévia manifestação dos Poderes Legislativo 

e Executivo (WATANABE, 2011, p. 224). 

Luis Roberto Barroso, por sua vez, ao analisar a atuação específica do Poder 

Judiciário nas ações postulando a concessão de remédios (direito fundamental à saúde), 

estabelece os seguintes parâmetros: 

(i) as demandas individuais só podem conter pedidos de medicamentos já 

constantes das listas elaboradas pelo Poder Público (mas não oferecidos aos cidadãos);  

(ii) em demandas coletivas ou em ações abstratas de controle de 

constitucionalidade, é possível postular a inclusão de novo medicamento na lista, sempre 

de forma excepcional, já que a discussão não deve ser tratada, originariamente, perante o 

órgão judicial;  

iii)  apenas é possibilitada a inclusão de remédio novo pelo Judiciário quando 

cumulativamente cumprida a condição anterior (item b) e demonstrada a eficácia do 

medicamento (BARROSO, 2008). 

 

Na esfera jurisdicional, um importante paradigma foi firmado pela decisão 

proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ano de 2009, após a realização de audiências 

públicas sobre a questão da saúde200, editando-se as seguintes recomendações:  

(i) o direito à saúde é um direito individual e coletivo; de um direito subjetivo 

público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas; de um dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); de 

um direito garantido mediante políticas sociais e econômicas, de políticas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos, de políticas que visem ao acesso universal 

e igualitário; e mediante ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(ii) quando do julgamento das demandas envolvendo o direito à saúde, compete ao 

magistrado:  

ii.1) verificar se existe ou não política pública acerca da postulação. Em caso de 

inexistência da política pública, é preciso apurar se a omissão é legislativa ou 

                                                           
200 Trata-se da audiência pública nº 4, ocorrida nos meses de abril e maio de 2009, na qual foram ouvidos 50 
especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 
professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único de saúde. O tema já foi exposto 
no Capítulo 3, item 3.2.3.2, deste trabalho. 
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administrativa; se a recusa na prestação partiu do ente da administração; ou se há uma 

vedação legal à concessão do benefício pretendido;  

ii.2) verificar se há motivação para o não fornecimento de determinada ação de 

saúde pelo SUS, já que em muitos casos, não há evidências científicas da eficácia do 

medicamento postulado. 

 

Como se vê, as principais discussões envolvendo a análise judicial da política 

pública de saúde abordam questões pertencentes a sistemas sociais diferentes, mas 

acopladas estruturalmente:  

(i) sistema sanitário (saúde), sistema jurídico (garantia da eficácia do direito 

fundamental à saúde) e sistema político (opção e execução de uma determinada política 

pública de saúde, dentre as várias alternativas existentes); 

(ii)  sistema sanitário (saúde), sistema jurídico (garantia da eficácia do direito 

fundamental à saúde) e sistema econômico (alocação dos recursos orçamentários 

disponíveis entre as várias políticas públicas a serem executadas); 

(iii)  sistema sanitário (saúde), sistema jurídico (garantia da eficácia do direito 

fundamental à saúde), sistema político (opção e execução de uma determinada política 

pública de saúde, dentre as várias alternativas existentes) e sistema econômico (alocação 

dos recursos orçamentários disponíveis entre as várias políticas públicas a serem 

executadas). 

 

Nós tópicos a seguir buscaremos verificar se as ferramentas apresentadas pela 

teoria dos sistemas de Luhmann podem auxiliar o órgão judicial, integrante do sistema 

jurídico, a enfrentar tais questões quando interpreta o direito: 

(i) de forma a cumprir a função específica deste sistema ("processamento de 

expectativas normativas que são capazes de se manter em situações de conflito" - 

LUHMANN, 1989, p. 140) e a manter a diferenciação funcional, sem corrupção do seu 

código;  

(ii) valendo-se da autorreferência e da heterorreferência, produzindo redundância e 

variação; e  

(iii) buscando alcançar a justiça interna (decisão juridicamente consistente) e 

externa (decisão adequadamente complexa à sociedade). 

 

4.4.1 Sistema jurídico - sistema político - sistema sanitário 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a política pública sanitária envolve o sistema 

público e o sistema privado. 

O sistema público é organizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e é informado 

por diretrizes, princípios e regras estabelecidos na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional (sobretudo nas Leis ns. 8.080/90 e 8.142/90).201 O sistema privado, por 

sua vez, pode ter natureza complementar ou suplementar.202  

Especificamente em relação à política pública de saúde executada por meio do 

SUS, raras são as ações judiciais visando à criação, pelo Judiciário, de uma nova política, 

mesmo porque trata-se de um sistema que prevê ampla cobertura, quer em termos das 

ações e serviços oferecidos, quer em relação aos beneficiários que podem usufrui-los. O 

que se busca, quase na totalidade dos casos, é o cumprimento da política pública já 

existente (entrega de algum medicamento constante da lista do SUS, mas não 

disponibilizado pelo órgão competente) ou a sua correção (mediante acréscimo de algum 

medicamento ou tratamento não incluído). 

O tema mais comumente submetido à análise judicial envolve a concessão de 

medicamentos ou tratamentos médicos. Trata-se, indubitavelmente, de questão de grande 

importância à sociedade, posto que estritamente relacionada à vida. No entanto, há outros 

importantes temas envolvendo a saúde, como o saneamento básico, vigilância sanitária e 

epidemiológica, saúde do trabalhador e meio ambiente do trabalho, entre outros203, que têm 

ensejado poucas discussões na esfera judicial, pelo menos até esse momento. 

Considerando o farto material doutrinário e jurisprudencial existente acerca das 

decisões judiciais que tratam da concessão de medicamentos e tratamentos e levando em 

                                                           
201 As principais características do SUS foram desenvolvidas no ítem 3.2.1 do Capítulo 3. 
202 Conforme exposto no item 3.2.1, é “suplementar quando for desenvolvida exclusivamente na esfera 
privada, sem relação com as ações desenvolvidas pelo SUS. Complementar quando desenvolvida na forma 
do artigo 199 da Constituição Federal, que possibilita a participação das instituições privadas no SUS, de 
forma complementar e segundo as diretrizes do sistema, mediante contrato de direito público ou convênio, 
dando-se preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos” (p. 121-122). 
203 Nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): “I – a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do 
trabalhador e de assistência integral, inclusive farmacêutica; II – a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico; III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de 
saúde; IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar; V – a colaboração na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho; VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; VII – o 
controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; VIII – a fiscalização e 
a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; IX – a participação no controle e na 
fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; X – o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; XI – a 
formulação e execução da política de sangue e seus derivados”. 
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conta que o objetivo deste tópico é verificar como o órgão judicial tem se pronunciado nos 

embates envolvendo os sistemas jurídico e político, por opção metodológica iremos nos 

ater apenas a este ponto. 

 

4.4.1.1 A Política Nacional de Medicamentos 

 

A Política Nacional de Medicamentos está prevista no artigo 6º, inciso VI, da Lei nº 

8080/90 e sua formulação e atualização é responsabilidade do SUS.  

Constitui exigência da Organização Mundial de Saúde desde 1975, por força da 

Resolução WHA 28.66, da 28ª Assembleia Mundial da Saúde, segundo a qual os Estados 

devem formular uma política que permita o acesso e favoreça o uso racional dos 

medicamentos por todas as pessoas. A formulação desta política implica a definição de um 

conjunto de diretrizes com a finalidade de assegurar para toda a população uma provisão 

adequada de medicamentos seguros, eficazes e de boa qualidade e que sejam objetos de um 

uso racional. Tal política deve incluir a produção, distribuição, legislação, registro, 

prescrição, dispensação, qualidade e propaganda comercial de medicamentos. 

No Brasil, no ano de 1998 foi publicada, pelo Ministro da Saúde, a Portaria nº 

3.916, contendo a Política Nacional de Medicamentos.  

A Política Nacional de Medicamentos integra a Política Nacional de Saúde e tem 

como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 

promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

Os medicamentos devem ser distribuídos em três programas:  

(i) Programa de Atenção Básica;  

(ii)  Programa de Medicamentos Estratégicos e  

(iii)  Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

 

O Programa de Atenção Básica promove o acesso a medicamentos essenciais, 

“aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de 

saúde da população” (Portaria nº 3.916/98, Diretrizes, item 3.1). Tais medicamentos devem 

integrar uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde, denominada Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME.204 A partir desta lista, Estados e Municípios devem 

                                                           
204 A RENAME foi instituída através da Portaria GM nº 507/99, que busca ajustar a demanda à oferta de 
medicamentos pelo SUS, examinando o panorama epidemiológico dos principais problemas de saúde da 
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elaborar a sua própria relação de medicamentos essenciais, de acordo com as 

peculiaridades locais. A responsabilidade pela dispensação é dos Municípios. 

O Programa de Medicamentos Estratégicos tem atribuição de fornecer tratamento 

para doenças com perfil endêmico, ou seja, doenças que configuram problemas de saúde 

pública. Ao Ministério da Saúde compete elaborar o programa, realizar a compra dos 

medicamentos e distribui-los aos Estados que, por sua vez, os repassam aos Municípios, 

responsáveis pela dispensação. 

Por fim, o Programa de Dispensação de Medicamentos Excepcionais destina-se aos 

tratamentos de média ou alta complexidade, em geral de custo elevado, para doenças raras 

ou crônicas, utilizados por número limitado de pessoas e por períodos prolongados. Sua 

elaboração compete ao Ministério da Saúde, mas os Estados têm competência para 

acrescentar Protocolos Clínicos de atendimento de outras doenças não previstas no 

Programa, assim como incluir novos medicamentos. Sua execução é atribuída aos Estados, 

via “Farmácias de Alto Custo”. 

Para garantir que a oferta seja composta por medicamentos eficazes, seguros e com 

qualidade, o governo brasileiro deve exigir o cumprimento da regulação sanitária e 

reestruturar a Rede Brasileira de Laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde – 

REBLAS para a verificação da conformidade do medicamento aos padrões registrados. 

Para promover a capacidade de fabricação local de medicamentos, o Brasil deve 

estabelecer um incentivo para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico nacional e 

incentivar a pesquisa visando ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna 

nacionais, além de estimular a produção dos laboratórios oficiais, cuja produção se destina 

ao SUS. 

Para garantir a atualização periódica da RENAME, foi instituída a Comissão 

Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (COMARE), por força da Portaria GM nº 131/01. 

Ao uso racional e seguro de medicamentos, o Ministério da Saúde desenvolveu os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados com base em evidências 

científicas, tendo por objetivo estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, o 

tratamento preconizado com os medicamentos disponíveis, as doses adequadas, etc. 

 

4.4.1.2 Solidariedade entre os entes federativos 

                                                                                                                                                                                
população e identificando os medicamentos essenciais ao tratamento desses problemas. Estes medicamentos 
devem ser disponibilizados de forma contínua aos que deles necessitarem. 
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O Sistema Único de Saúde é de responsabilidade da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e deve ser prestado de forma regionalizada, hierarquizada e 

descentralizada, tema já tratado no item 3.2.1.3 deste trabalho. 

A Constituição Federal estabelece regras de competência material e de competência 

legislativa em matéria de saúde. O inciso II do artigo 23, trata da competência comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e da assistência 

pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência; o inciso XII do 

artigo 24, estabelece a competência legislativa concorrente entre todos os entes federativos 

em matéria de proteção e defesa da saúde. 

A Lei nº 8.080/90, em seu artigo 15, dispõe sobre as competências e atribuições 

comuns a cada um dos entes federativos; no artigo 16 trata das competências da União, no 

artigo 17 cuida das competências dos Estados e no artigo 18 estabelece as competências do 

Município. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências dos Estados e Municípios 

(artigo 19). 

A jurisprudência brasileira é predominante, para não dizer pacífica, ao considerar 

que há solidariedade entre os entes federativos e qualquer um deles pode ser acionado 

judicialmente, na medida em que a responsabilidade na execução do serviço é, em última 

instância, do Estado, não sendo possível obrigar ao cidadão conhecer em detalhes as regras 

internas de distribuição de competência.205 

                                                           
205 Cite-se, exemplificadamente, as seguintes ementas:  
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – 
TRATAMENTO MÉDICO – SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, 
Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 
figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas 
de recursos financeiros. 
2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para a continuidade do 
julgamento.” (STJ, REsp nº 771.537/FJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
15/09/2005) 
“ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGÊNERE. PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS. FORNECIMENTO GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, 
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 
1. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questão federal, e não de matérias atinentes a 
direito estadual ou local, ainda mais quando desprovidos de conteúdo normativo. 
2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Município para figurar em demanda judicial 
cuja pretensão é o fornecimento de prótese imprescindível à locomoção de pessoa carente, portadora de 
deficiência motora resultante de meningite bacteriana. 
3. A Lei Federal nº 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como 
um direito de todos e dever do Estado. 
4. É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às 
pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle 
ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves. 
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Há entendimento minoritário, estampado entre outros na decisão monocrática 

proferida na STA 91/AL (na qual a Relatora, Ministra Ellen Gracie, suspendeu 

parcialmente a tutela antecipada concedida contra o Estado de Alagoas e limitou a 

responsabilidade da Secretaria Executiva do Estado de Alagoas ao fornecimento dos 

medicamentos contemplados na Portaria nº 1318 do Ministério da Saúde), que destaca a 

necessidade de respeitar a divisão de atribuições entre os entes estatais, não sendo possível 

ao Autor da ação indicar qualquer um dos órgãos indiscriminadamente, verbis: 

 

(...) Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada 
em termos de ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a 
ora impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde. Com efeito, a gestão 
da política nacional de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma 
maior racionalização entre o custo e o benefício dos tratamentos que devem 
ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número possível de 
beneficiários. Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, 
que assegura o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação do acesso 
universal e igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do 
Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde dos seus 
cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente 
caso, ao se conceder os efeitos da antecipação da tutela para determinar que o 
Estado forneça os medicamentos relacionados “(...) e outros medicamentos 
necessários para o tratamento (...)” (fl.26) dos associados, está-se diminuindo a 
possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da 
coletividade. Ademais, a tutela concedida atinge, por sua amplitude, esferas 
de competência distintas, sem observar a repartição de atribuições 
decorrentes da descentralização do Sistema Único de Saúde, nos termos do 
art. 198 da Constituição Federal. 
Finalmente, verifico que o Estado de Alagoas não está se recusando a fornecer 
tratamento aos associados (fl. 59). É que, conforme asseverou em suas razões, 
“(...) a ação contempla medicamentos que estão fora da Portaria nº 1.318 e, 
portanto, não são da responsabilidade do Estado, mas do Município de Maceió, 
(...)” (fl. 07). 
(STF, STA 91/AL, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 05/03/2007) – grifo meu 

 

A questão não é tão simples quanto parece. 

                                                                                                                                                                                
5. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função 
da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no pólo passivo da demanda. 
6. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp nº 656.979/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 16/11/2004) 
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. 
DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE 
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.12.2006. A 
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do Estado 
prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios. Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral 
pelo Plenário desta Casa. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). 
Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE 741566 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL  
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
Relatora Ministra Rosa Weber; julgamento: 25/06/2013; Primeira Turma; DJe-159 de 15-08-2013). 
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Sob o aspecto exclusivamente processual, a presença da União Federal no polo 

passivo determina a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento 

(Constituição Federal, artigo 109, I206). Desta forma, a inclusão do ente federal deve ser 

devidamente justificada, sob pena de tornar a Justiça Federal a única competente para 

decidir sobre as questões de saúde, pela mera presença da União Federal na lide. 

Os Tribunais, como observadores de segunda ordem, não têm se debruçado sobre as 

regras específicas de competência e, com fundamento no princípio da solidariedade, têm 

reconhecido a legitimidade de qualquer dos entes federativos para figurar no polo passivo 

da ação, determinado que se aquele indicado não tiver competência para cumprir a ordem 

judicial, deve repassá-la ao órgão efetivamente competente. Em outros termos: trata-se de 

uma questão de organização interna do SUS e que não pode obstaculizar a concretização 

do direito. 

Sob a perspectiva organizacional, a regionalização e descentralização dos serviços 

do SUS, previstas no artigo 198, I, da Constituição Federal, têm o objetivo de proporcionar 

ações de melhor qualidade e eficiência, razão pela qual a legislação que a regulamenta é 

clara ao dispor sobre as competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

De outro lado, existem no ordenamento jurídico ferramentas específicas quer para 

identificação do órgão estatal para cumprimento da medida (Lei nº 8.080/90), quer para 

correção do polo passivo (mediante exclusão e inclusão de quem de direito)207 ou remessa 

dos autos ao juízo competente.208 

Extrai-se, daí, que o sistema jurídico contém elementos suficientes a identificar 

qual ente estatal é responsável para responder ao pedido formulado e qual o juízo 

competente, sendo equivocada a simples invocação do princípio da solidariedade para a 

resolução da questão. A União não tem competência e não tem condições técnicas para 

realizar ações e serviços da alçada dos Estados e Municípios, assim como os Estados não 

podem executar atribuições da União e Municípios e os Municípios não têm competência 

                                                           
206 Artigo 109: Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade 
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho”. 
207 Segundo o artigo 284 do Código de Processo Civil, “verificando o juiz que a petição inicial não preenche 
os requisitos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 
julgamento de mérito, determinará que o autora emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias”, sob pena 
de indeferimento da inicial. 
208 O Código de Processo Civil, em seus artigos 112 a 114, disciplina o procedimento nos casos de 
incompetência relativa e absoluta. 
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para realizar ações da União e dos Estados. Não é esta a determinação contida no artigo 

198, I, da Constituição Federal.209  

O princípio da solidariedade, genericamente invocado nas decisões, precisa ser 

detalhado por regras para que seja corretamente aplicado. 

Os elementos e a estrutura interna do sistema jurídico permitem que o órgão 

legalmente competente para a realização da ação ou serviço de saúde seja acionado a fazê-

lo, mesmo que não tenha sido originariamente demandado na ação judicial.  

Extrai-se daí que a argumentação que tem sido desenvolvida pelos intérpretes do 

sistema jurídico é incompleta, eis que fundamentada apenas em princípios, não obstante 

existirem regras específicas sobre a questão, conferindo-lhe ordenação e coerência. 

 

4.4.1.3 Rol taxativo de medicamentos 

 

Não obstante a Portaria GM nº 508/99 tenha apresentado a Relação de 

Medicamentos Essenciais – RENAME, a ser periodicamente revisada e atualizada (por 

força do disposto na Portaria GM nº 131/2001), é certo que a medicina avança a passos 

largos e novos remédios e tratamentos são descobertos em velocidade muito superior à 

atualização da lista. 

O órgão judicial é provocado a se manifestar nestas situações, quase sempre de 

urgência (em sede de liminar ou tutela antecipada), devendo decidir se o Estado é ou não 

obrigado a arcar com os custos de um medicamento ou tratamento não acobertados pelo 

Sistema Único de Saúde. Em hipóteses extremas, além de não haver cobertura pelo SUS, 

sequer há comprovação científica do êxito daquela inovação. 

Para Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo, cabe ao juiz assumir um papel mais ativo na 

instrução deste tipo de demanda e colher todas as informações necessárias para apurar se 

no caso concreto, a medida postulada é efetivamente a mais adequada e razoável: 

 

(...) Se as listas asseguram segurança e eficiência às indicações que contêm, 
conforme comprovado pelas autoridades sanitárias competentes, ao mesmo 
tempo não são capazes de dar resposta a todas as demandas. Além disso, na 
medida em que a prestação postulada muitas vezes diz respeito ao mínimo 
existencial, e, portanto, com a garantia da dignidade na vida e na própria morte 
das pessoas que buscam o tratamento, pensamos que, ademais das questões já 
tratadas anteriormente, o ponto talvez mais importante seja uma revitalização do 
papel ativo do Judiciário nessas questões. 

                                                           
209 Dispõe o artigo 198 que: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo”. 
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Em termos pragmáticos, isto significa que mesmo se o tratamento postulado 
(desde que demonstrada sua adequação e necessidade) não se inclui em nenhuma 
das listas oficiais, nem tenha sido abarcado por um das hipóteses de falta de 
razoabilidade antes colacionadas, parece-nos inarredável que o Juiz deva assumir 
um papel mais ativo na condução da demanda. Nesse sentido, deve formular 
dúvidas quanto ao receituário médico e, sendo necessário, solicitar o auxílio de 
profissional especializado, no sentido de certificar-se da eficiência e segurança 
do tratamento requerido pela pessoa interessada. Se não há protocolos clínicos 
ou mesmo diretrizes terapêuticas estabelecidas, há necessidade de prova 
científica robusta que embase a postulação feita, o que, à evidência, não resta 
(sempre) atendida apenas mediante apresentação de receituário firmado pelo 
profissional de saúde que tem relação direta com o interessado, de tal sorte que 
menos haverá de poder a questão ser submetida ao contraditório, sem prejuízo da 
concessão da tutela antecipada, quando as circunstâncias o indicarem” 
(SARLET; FIGUEIREDO, 2013, p. 45-46). 

 

A questão que se coloca é saber se a adoção de tal procedimento pelo órgão judicial 

importa na perda da diferenciação funcional do sistema jurídico e na corrupção de seu 

código. Vale dizer, se ao dar prevalência, no caso concreto, às inovações médicas, em 

detrimento da aplicação dos procedimentos já sedimentados no SUS, o Judiciário 

possibilita que questões pertencentes a outro sistema social sobreponham-se aos aspectos 

jurídicos. 

Os atos normativos que disciplinam a organização do SUS têm por escopo 

regulamentar os procedimentos gerais do sistema, aplicáveis à toda coletividade. 

Constituem, à evidência, uma decisão política, de caráter geral e vinculante, tomada no 

âmbito do sistema político (Poderes Legislativo e Executivo) e que deve ser executada 

pelos órgãos integrantes do sistema político (Poder Executivo).  

Na condição de decisões gerais e vinculantes, tratam do que pode ser considerado 

“normal” em termos de política pública de saúde, levando em conta as condições de saúde 

da população, as doenças prevalentes, entre outros.  

No entanto, até sob pena de perder o caráter de generalidade, não tem condições de 

prever todas as situações existentes e nem de se antecipar, de forma absoluta, ao que pode 

ocorrer. 

Estas situações excepcionais, não contempladas pela decisão política, podem ser 

apreciadas pelo Poder Judiciário, posto que guardam estrita conexão com o direito 

fundamental à saúde, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

  

PACIENTE COM HIV/AIDS – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS – DEVER CONSTITUCIONAL DO 
PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) – PRECEDENTES (STF) – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
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O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA 
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República 
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que 
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o 
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 
- O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. 
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQUENTE. 
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem 
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em 
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS 
CARENTES. 
- O reconhecimento judicial de validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 
vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um 
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 
humanidade e de sua essencial dignidade (STF, AgRgRE nº 271.286-8/RS, 
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24/11/2000) - grifei 

 

Neste sentido também tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, de forma 

majoritária: 

 

RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DE DOENÇA NO EXTERIOR. 
RETINOSE PIGMENTAR. CEGUEIRA. CUBA. RECOMENDAÇÃO DOS 
MÉDICOS BRASILEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER 
DO ESTADO. 
O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma 
individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de 
complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade de tratamento no 
exterior para que seja evitada a cegueira completa do paciente, devem ser 
fornecidos os recursos para tal empresa. 
Não se pode conceber que a simples existência de Portaria, suspendendo os 
auxílios-financeiros para tratamento no exterior, tenha a virtude de retirar 
a eficácia das regras constitucionais sobre o direito fundamental à vida e à 
saúde. 
‘O ser humano é a única razão do Estado. O Estado está conformado para servi-
lo, como instrumento por ele criado com tal finalidade. Nenhuma construção 
artificial, todavia, pode prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e 
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liberdades, posto que o Estado é um meio de realização do ser humano e não um 
fim em si mesmo” (Ives Gandra da Silva Martins, in “Caderno de Direito Natural 
– Lei Positiva e Lei Natural”, n. 1, 1ª edição, Centro de Estudos Jurídicos do 
Pará, 1985, p. 27). 
Recurso especial provido. 
(STJ, REsp nº 353.147/DF, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, 
DJ 18.08.2003)210 - grifei 

 

É preciso advertir que tal atuação do órgão judicial é excepcional, já que 

relacionada a uma situação excepcional, restando devidamente comprovada a 

excepcionalidade (concessão de um medicamento ou tratamento não contemplado pelo 

Sistema Único de Saúde, mas altamente recomendado no caso específico).  

O juiz, que não é especializado em medicina (como também não o é em economia, 

discussão que será objeto do próximo tópico), deve se valer dos instrumentos específicos 

do sistema jurídico para decidir se há amparo legal para a concessão da medida postulada. 

Não se trata de criação de política pública pelo órgão judicial, o que decididamente 

não é sua atribuição211, como adverte Celso F. Campilongo: 

 

(...) o sistema jurídico trabalha com informações e ferramentas menos 
imponentes e menos numerosas, se não absolutamente inadequadas, para iniciar, 
corrigir ou interromper políticas públicas. A magistratura pode, e isso não é 
pouco, bloquear e suspender a execução de programas de governo considerados 
ilegais. Certamente, isso tem consequências políticas importantes. Mas nada que 
se compare à tomada de decisões programantes (CAMPILONGO, 2011a, p. 
106). 

 

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a diferença entre a criação de política 

pública e a implementação de política já existente, como se vê do seguinte julgado: 

 

                                                           
210 O objeto da ação era a possibilidade de o autor, portador nos dois olhos de retinose pigmentar, obter 
auxílio financeiro do Ministério da Saúde e realizar tratamento em Cuba, conforme recomendação de seus 
médicos. O pedido foi indeferido na esfera administrativa, sob a alegação de que a Portaria nº 763/94, do 
Ministério da Saúde, suspendeu os auxílios financeiros para tratamento no exterior. O Superior Tribunal de 
Justiça, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo Autor, determinando o pagamento do auxílio, 
restando vencida a Ministra Eliana Calmon. 
211Destaca Reinaldo Silva Lopes que “há uma impossibilidade de decisão judicial, pois a matéria é, por 
definição, outorgada à decisão política, ou seja, à decisão de conveniência e de hierarquização de prioridade 
cujos critérios não são exclusivamente legal-normativos. Ao determinar legalmente que todos, ou a maioria 
ou alguns terão coisas como atendimento integral, razoável, adequado e assim por diante, a lei deu ao agente 
público um poder de fazer escolhas entre meios e fins e entre prioridades diante de casos igualmente graves. 
Ora, as escolhas outorgadas constitucionalmente aos órgãos judiciários não comportam tais aberturas, pois 
embora eles possam dizer em cada caso se quem decidiu usou ou não os melhores critérios, eles mesmos não 
são julgadores de conveniências ou de adequação meios e fins. São apenas aplicadores de critérios 
normativos que dizem se uma determinada escolha é válida ou não. Não podem eles mesmos fazer escolhas 
onde o critério legal deixou em aberto a avaliação. Essa falta de um critério único e determinante de escolha 
torna a decisão, por definição, política, isto é, não justificável por uma só regra e, pois não justificável em 
termos exclusivamente legais” (LOPES, 2013, p. 165) 
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AUMENTO DE LEITOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. INTERVENÇÃO JUDICIAL 
QUE NÃO SE CONFIGURA SUBSTITUTIVA DE PRERROGATIVA D O 
PODER EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA EXISTENTE.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO (STF, ARE-AgR 740900, Relatora Ministra Carmen 
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03.12.2013). - grifei 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE 
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido 
mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação 
de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, 
quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem 
que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 
Executivo. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido. 
(STF, AI-AgR 734487, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado 
em 03.08.2010) 

 
 

Não é função do sistema jurídico criar ou alterar a política pública de saúde, mas 

sim velar, quando provocado, pela sua correta execução. 

A política pública de saúde já existe. Foi editada no âmbito do sistema político e 

tem caráter geral e vinculante. Como toda política pública, deve ser constantemente 

reavaliada e alterada pelo órgão competente integrante do sistema político.  

Neste sentido, cabe ao sistema político analisar as decisões proferidas pelo sistema 

jurídico e se entender conveniente introduzir tais irritações no interior do seu sistema 

(político), para tratá-las de acordo com seus elementos e código. Assim, é possível que 

após reiteradas decisões judiciais determinando, por exemplo, a concessão de determinado 

medicamento, o órgão político acabe por introduzi-lo na lista de medicamentos oferecidos 

pelo SUS. 

De outro lado, ao decidir, no caso concreto, que determinado tratamento ou 

medicamento é o mais adequado, à luz das provas apresentadas, o órgão judicial está 

cumprindo sua função de assegurar a proteção ao direito fundamental à saúde. Como é 

cognitivamente aberto ao ambiente, percebe as irritações ali existentes (como por exemplo, 

as várias possibilidades oferecidas pela medicina para o tratamento); mas como também é 

operativamente fechado, apresenta soluções específicas do sistema jurídico (obrigando o 
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ente estatal competente a fornecer a prestação específica do caso concreto, impondo as 

penalidades cabíveis em caso se descumprimento). 

Ao apresentar tal solução, o órgão judicial não se vale apenas de princípios gerais 

(como a dignidade humana), como também não se ampara somente nas regras existentes 

(que não preveem a concessão, pelo poder público, daquele tratamento específico); ele 

cria, para o caso concreto, uma regra própria, nos limites do sistema jurídico.  

 

4.4.2 Sistema jurídico - sistema econômico – sistema sanitário 

 

A função do sistema jurídico é a manutenção das expectativas normativas. A 

função do sistema econômico é o tratamento da escassez.212 

A questão da escassez, própria do sistema econômico, produz irritações no sistema 

jurídico, especialmente quando se discute se o órgão judicial, ao decidir sobre a eficácia do 

direito fundamental à saúde, pode invocar argumentos relativos à existência ou não de 

recursos orçamentários.213   

O tema ganhou relevância no período posterior à Segunda Grande Guerra, quando 

os direitos sociais foram inseridos nos textos constitucionais e sua prestação foi conferida 

aos Estados, mediante a implementação de políticas públicas. 

Os custos para implementação desses direitos são inequivocamente altos e 

superiores aos desembolsados pelo Estado na garantia dos direitos individuais, civis e 

políticos (os denominados direitos de primeira dimensão ou geração). 

No âmbito doutrinário, a teoria do custo dos direitos ganhou realce após a 

publicação da obra The Cost of Rights, de Stephen Holmes e Cass Sunstein, em 1999, 

segundo a qual todos os direitos (individuais e sociais), para serem concretizados, 

acarretam custos ao Estado. No entanto, como o aporte de recursos necessário para a 

implementação de uma política pública de saúde, por exemplo, é substancialmente mais 

elevado que aquele necessário para o exercício do direito de propriedade, a questão da 

escassez de recursos ganhou maior destaque com o Estado Social, característico da 

segunda metade do século XX. 
                                                           
212 Como afirmado no item 1.2.2. do Capítulo 1 deste trabalho, o dinheiro é um meio de comunicação 
simbolicamente generalizado, uma estrutura particular que assegura probabilidade de êxito à comunicação. O 
código binário da economia é a distinção ter-não ter, ser proprietário ou não. O programa do sistema 
econômico se fundamenta nos preços dos bens e no custo do próprio dinheiro. Os preços não são limitados 
por argumentos morais, mas são autorregulados dentro do próprio sistema, na dinâmica do mercado. 
213 Um dos desdobramentos desta discussão está relacionado ao mínimo existencial, a saber: para os direitos 
integrantes do mínimo existencial, a cláusula da reserva do possível não pode ser oposta. 
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A ideia central defendida pelos autores americanos é a de que nada que custe 

dinheiro pode ser absoluto, vale dizer, a disponibilidade econômica é o pressuposto de 

existência dos direitos fundamentais (individuais e sociais). A possibilidade orçamentária é 

parte integrante do direito fundamental, inexistindo direito se inexistirem recursos.214 

A tese dos custos dos direitos é também refletida na expressão “reserva do 

possível”, expressão utilizada originariamente numa decisão proferida pelo Tribunal 

Constitucional Alemão na década de 1970215 e que foi incorporada pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras – indevidamente - com o significado de “reserva do 

financeiramente possível”. 

No caso alemão, o objeto da lide era a obrigação do Estado em fornecer vagas de 

ensino superior a dois cidadãos interessados em realizar o curso de Medicina. As regras 

legais estaduais restringiam o acesso, razão pela qual o caso ficou conhecido como 

numerus clausus. O Tribunal Constitucional considerou constitucional a restrição, sob a 

alegação de que o Estado já havia fixado um número razoável de vagas no ensino superior, 

não sendo obrigado pela norma constitucional a acolher todos os estudantes que 

pretendiam cursar a universidade. Não se discutiu ali, especificamente, a escassez de 

recursos, pois o que estava em debate era a razoabilidade das vagas oferecidas. Se havia 

razoabilidade na escolha, desarrazoável seria retirar verbas de outros programas sociais, 

também amparados pela ordem jurídica, para atender unicamente aos gastos com 

educação, já suficientemente destinados. 

Como se vê, o leading case, usualmente invocado em estudos doutrinários e 

decisões judiciais, diz respeito mais à aplicação da razoabilidade na eleição das escolhas do 

que à disponibilidade de recursos. De outro lado, é preciso observar que não consta da Lei 

Fundamental alemã a proteção expressa aos direitos sociais216.  

                                                           
214 Para Ana Carolina Olsen, esta doutrina torna legítima a prevalência da dimensão econômica sobre a 
dimensão jurídica, na medida em que “a escassez de recursos deixa de ser um elemento externo dos direitos, 
que pode comprometer sua efetividade, para ser considerada como elemento intrínseco. A questão econômica 
foi trazida para o próprio âmago dos direitos – sem recursos eles deixam de existir” (OLSEN, 2008, p. 187). 
215 De acordo com Fernando Scaff, “os economistas possuem uma expressão bastante interessante, 
denominada “Limite do Orçamento”, que depois foi trasladada para o Direito, a partir de uma decisão do 
Tribunal Constitucional alemão, com o nome de “Reserva do Possível”. O significado é o mesmo: todo 
orçamento possui um limite que deve ser utilizado de acordo com as exigências de harmonização econômica 
geral” (SCAFF, 2013, p. 151) 
216 Isto se deve, para Andreas Krell, às más experiências decorrentes da Constituição de Weimar, de 1919, 
considerada por muitos doutrinadores alemães como uma Carta ‘fracassada’, vez que os direitos sociais ali 
previstos foram utilizados em sentido inverso ao pretendido. Afirma o Autor que “os modernos artigos da 
Carta de Weimar sobre direitos sociais foram ‘ridicularizados’ por parte dos integrantes da extrema-direita e 
esquerda política, como ‘promessas vazias do Estado burguês’ e ‘contos de lenda’. Como consequência, o 
legislador fundamental de 1949 renunciou deliberadamente à formulação de normas que conferem direitos 
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Em linha de princípio, a normatização dos direitos sociais pela Constituição 

brasileira de 1988 é diversa da Carta Alemã de 1949, havendo expressa disposição sobre a 

sua fundamentabilidade, lado a lado com os direitos individuais. Não há, de outro lado, 

condicionamento de sua efetivação à existência de recursos orçamentários, ou seja, não há 

previsão expressa da observância da reserva do possível. 

É possível, assim, interpretar a tese da “reserva do possível” como “reserva do 

financeiramente possível”, abstraindo qualquer ponderação acerca da razoabilidade da 

pretensão, ponto principal da decisão proferida pelo Tribunal Constitucional alemão? Em 

outros termos, é possível afirmar que o direito fundamental social da saúde só existe se 

existirem recursos para efetivá-lo?  

Sim, é possível, desde que não haja qualquer preocupação com a manutenção da 

diferenciação funcional do sistema jurídico e com a corrupção do seu código.  

E não é esta perspectiva apontada pela teoria dos sistemas de Luhmann. 

Ao tratarmos do sistema sanitário no Capítulo 3, vimos que o Sistema de 

Seguridade Social (que inclui saúde, previdência social e assistência social), é dotado de 

orçamento específico, com receitas próprias e gastos previamente vinculados, amarrações 

que têm o único propósito de garantir a utilização de tais verbas no desembolso de 

despesas com saúde, previdência e assistência. 

Portanto, é atribuição do sistema político disponibilizar as verbas orçamentárias 

necessárias a custear as ações e serviços de saúde, organizados em forma de política 

pública. 

Ao sistema jurídico compete apenas verificar se a política pública de saúde está ou 

não sendo adequadamente realizada. Ele o faz quando, no caso concreto, analisa se as 

metas que o sistema político lançou, de forma geral e vinculante, estão sendo cumpridas e 

se o usuário dos serviços de saúde está recebendo aquilo que os órgãos políticos se 

comprometeram a prestar. 

A recepção de argumentos de natureza econômica, pelo Poder Judiciário, é 

excepcional, como ressalta Ana Paula Olsen: 

 

(...) quando o que está em pauta é a realização de direitos fundamentais 
necessários à realização da dignidade da pessoa humana, parece que o conceito a 
ser enfraquecido é de discricionariedade política na alocação de recursos, e não o 
de controle jurisdicional. (...) A Constituição Dirigente determina o cumprimento 
da norma, de modo que este cumprimento deve ser a premissa, para a qual 

                                                                                                                                                                                
subjetivos a prestações positivas por parte do Estado. Os direitos sociais, cuja eficácia sempre depende de 
vários fatores econômicos e políticos, ficaram de fora” (KRELL, 2002, p. 46). 
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somente a escassez natural de recursos, devidamente comprovada, pode ser 
aceita como exceção que exonera o cumprimento da obrigação. A escassez 
artificial, fruto de uma escolha política, não pode ser oposta como justificação do 
descumprimento dos direitos fundamentais (OLSEN, 2008, p. 288-289). 

 

Nestas hipóteses excepcionais, existem mecanismos específicos do sistema jurídico 

que possibilitam ao órgão judicial e às partes envolvidas na demanda a comprovação da 

impossibilidade de realização do direito naquele momento, em razões de restrições 

orçamentárias.217 Ainda segundo Olsen:  

 

A Constituição, ao alçar determinados direitos à condição de direitos 
fundamentais, e determinar expressamente a alocação de recursos para sua 
realização, admite o argumento da reserva do possível como exceção, e não 
como regra. Os direitos não existem porque há recursos disponíveis. Sua mera 
existência determina, por si só, a alocação dos recursos necessários à sua 
realização. Ainda que não se possa perder a dimensão da realidade, é válido ter 
em consideração que os direitos fundamentais sociais primeiramente existem, 
foram reconhecidos como tais, e por essa razão devem ser concretizados, de 
modo que impõem a alocação dos recursos necessários a esta concretização 
(OLSEN, 2008, p. 212).  

 

A reserva do possível foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal no emblemático 

julgamento da ADPF nº 45-9/DF: 

 

(...)  
Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo 
ao tema pertinente à ‘reserva do possível’ (Stephen Holmes/Cass Sunstein, The 
Cost of Rights, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e 
implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe 
e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas 
individuais e/ou coletivas. 
É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, 
em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às 
possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, 
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não 
se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a 
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público – em tal hipótese – mediante 
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – 
criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito 
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em 
favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente auferível – não pode 
ser invocada pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 

                                                           
217 É preciso ressaltar que a impossibilidade de concretização do direito na esfera judicial, em razão de 
questões orçamentárias, é sempre momentânea, na medida em que o Poder Judiciário pode determinar que o 
Executivo destine verbas para tais fins no orçamento seguinte, fato que corrobora a excepcionalidade da 
situação. 
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de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentabilidade. 
(...) 
Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da ‘reserva do 
possível’, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração – de 
implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que 
compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social 
deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de 
disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações 
positivas dele reclamadas. 
(...) 
Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 
opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam 
investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 
absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 
atuação do Poder Executivo. 
É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem 
com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos 
direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal 
de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto 
irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna, e 
essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, 
como precedentemente já enfatizado – e até mesmo por razões fundadas em 
um imperativo ético-jurídico −, a possibilidade de intervenção do Poder 
Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição 
lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado (negrito meu). 

 

Esta é uma das interpretações possíveis da matéria e é compatível com a teoria de 

Luhmann, na medida em que mantém o sistema jurídico enclausurado em suas operações, 

não obstante em contato com os ruídos produzidos no ambiente. 

Não é a única, contudo. 

Há quem defenda que o órgão judicial não tem legitimidade para proferir comando 

que implique em aumento de despesa para o Estado, usualmente denominado “sentença 

aditiva”, assim entendida como “aquela que implica em aumento de custos para o Erário, 

obrigando-o ao reconhecimento de um direito social não previsto originalmente no 

orçamento do poder público demandado” (SCAFF, 2013, p. 133). A alocação de recursos é 

instrumento específico do sistema político, fundado na escolha discricionária do 

administrador, não podendo ser substituída pela escolha discricionária do juiz. 

Em outros termos: nas disputas submetidas ao Judiciário envolvendo direitos 

fundamentais, não é dado ao juiz interpretar o argumento econômico à luz do sistema 

jurídico, ou seja, analisar a irritação produzida no ambiente (escassez de recursos) com as 

ferramentas próprias do sistema jurídico. O argumento econômico sempre deve 

preponderar. 
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Tem prevalecido na jurisprudência pátria o entendimento que assegura a plena 

efetividade do direito constitucional à saúde, posto que vinculado ao mínimo existencial218, 

não sendo acolhida a alegação de reserva do possível, como se vê das seguintes ementas: 

 

EMENTA: AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE 
GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS – DEVER ESTATAL DE 
ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA 
CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE 
SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS 
– CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO 
INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO – 
DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA 
ESTATAL (RTJ 183/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO 
POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, 
SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER 
COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO 
EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS 
PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLI CO 
– A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA D A 
TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA 
INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO 
DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 
CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA D A 
“RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS 
LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS 
NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, 
ARTS. 196, 197 E 227) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A 
COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO 
NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO 
AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA 
POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE 
JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: 
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS 
CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, 
PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO 
INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 
199/1219-1220) – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE 
UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” (CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO 
COERCITIVO INDIRETO – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE 
RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 

                                                           
218 A teoria do mínimo existencial foi desenvolvida na Alemanha, após a entrada em vigor da Lei 
Fundamental de 1949, pelo jurista Otto Bachof, para quem a dignidade da pessoa humana compreende não 
apenas o direito de liberdade mas também um mínimo de segurança social. A matéria foi introduzida na 
legislação infraconstitucional alguns anos depois, por meio da edição da Lei Federal sobre Assistência Social. 
Por sua vez, o Tribunal Constitucional Federal demorou alguns anos para acolher a tese, mas a partir daí ela 
restou consolidada. Destaca-se, na doutrina e jurisprudência alemãs, a necessária vinculação do mínimo 
existencial ao padrão socioeconômico vigente e às condições de tempo e espaço. A doutrina foi recepcionada 
pela doutrina e jurisprudência brasileiras, embora a garantia não se encontre diretamente expressa em 
nenhum texto legal. 
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INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO 
JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE 
METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉR IO 
PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, 
III) – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.  
(STF, RE-AgR 581352, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 
29.10.2013) - grifei 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À 
SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA 
NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO 
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL. 
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 
princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de 
garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice 
à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo 
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a 
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente 
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 
3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o 
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista 
a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 
Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm 
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo da demanda que objetiva a 
garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 
financeiros” (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 
3.10.2005). Agravo regimental improvido.  
(STJ, AGRESP 1.136.549, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
DJE 21/06/2010) - grifei 
 
PROCESSUAL CIVIL. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC, ARTS. 
273, § 3º e 461, § 5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO 
ESTADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A 
URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO E O SISTEMA DE 
PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS PELA FAZENDA. 
PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO DIREITO À SAÚDE 
SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. RECURSO 
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
(STJ, REsp nº 933.563-RS, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 
21/06/2007) - grifei 

 

É interessante notar como a questão orçamentária tem sido enfrentada pelo 

Judiciário brasileiro, especialmente nos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça). 
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Em ações envolvendo o direito fundamental à saúde, como visto acima, a alegação 

da reserva do possível tem sido reiteradamente afastada, ao fundamento de que a vida e a 

saúde sempre prevalecem quando em cotejo com recursos financeiros: 

 

A singularidade do caso (menor impúbere portador de doença rara denominada 
Distrofia Muscular de Duchene), a imprescindibilidade da medida cautelar 
concedida pelo poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (necessidade de 
transplante das células mioblásticas, que constitui o único meio capaz de salvar a 
vida do paciente) e a impostergabilidade do cumprimento do cumprimento do 
dever político-constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas as 
dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção à saúde 
(CF, art. 196) e de dispensar especial tutela à criança e ao adolescente (CF, art. 
6º, c/c art. 227, § 1º) constituem fatores, que, associados a um imperativo de 
solidariedade humana, desautorizam o deferimento do pedido ora formulado pelo 
Estado de Santa Catarina (fls. 2/30). 
O acolhimento da postulação cautelar deduzida pelo Estado de Santa Catarina 
certamente conduziria a um desfecho trágico, pois impediria, ante a 
irreversibilidade da situação, que o ora requerido merecesse o tratamento 
inadiável a que tem direito e que se revela essencial à preservação de sua própria 
vida. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica 
como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 
República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 
uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 
impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida. 
Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo Estado de Santa Catarina, pois 
a decisão proferida pela Magistratura catarinense – longe de caracterizar ameaça 
à ordem pública e administrativa local, como pretende o Governo estadual (fls. 
29) – traduz, no caso em análise, um gesto digno de reverente e solidário apreço 
à vida de um menor, que, pertencente a família pobre, não dispõe de condições 
para custear as despesas do único tratamento médico-hospitalar capaz de salvá-lo 
de morte inevitável (STF, Pet 1246 MC/SC, Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ 13/02/1997). 
(grifo meu) 
 

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. 
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. INDICAÇÃO MÉDICA. 
URGÊNCIA. RISCO DE VIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS 
DISPONÍVEIS NO PAÍS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. 
SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO. GASTOS PARTICULARES. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO ESTADO. CABIMENTO. 
PECULIARIDADES DO CASO. ART. 45 DA LEI Nº 3.807/60; ART. 6º DA 
LEI Nº 6.439/77; ARTS. 58, § 2º, E 60 DO DECRETO Nº 89.312/84. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. RECURSO ESPECIAL NÃO 
CONHECIDO. 
1. Pretender que o fato de não ter havido autorização do órgão público 
exima o Estado da responsabilidade de indenizar equivaleria a sempre permitir, 
diante de atitude omissiva da Administração, a escusa. 
2. A regra da exigência de prévia autorização é excepcionada quando por 
razão de força maior. Inteligência do art. 60 do Decreto nº 89.312/84. 
3. Não se admite que Regulamentos possam sustar, por completo, todo e 
qualquer tipo de custeio desses tratamentos excepcionais e urgentes, 
porquanto implicaria simplesmente negativa do direito fundamental à saúde 
e à vida, consagrados na atual Constituição Federal, nos seus arts. 5º, caput, 
6º, e 196, e na anterior, no art. 150, sentenciando o paciente à morte. 
4. Recurso especial não conhecido. 
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(STJ, REsp nº 338.373/PR, Segunda Turma, Relatora para o acórdão Ministra 
Laurita Vaz)219 - grifei 

 

No entanto, perspectiva absolutamente diversa é adotada pela Corte Suprema ao 

analisar a matéria orçamentária nos pedidos de intervenção federal, hipótese em que os 

julgadores demonstram grande preocupação com a questão financeira e com as graves 

consequências da intervenção220, como ilustra a seguinte ementa: 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não configuração de 
atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade de não 
pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idênticas 
hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, 
como, por exemplo, a continuidade de serviços públicos. 5. A intervenção, como 
medida extrema, deve atender à máxima proporcionalidade. 6. Adoção da 
chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais 
concorrentes. 7. Pedido de intervenção indeferido (STF, IF 2.915-5, Relator para 
o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJ 29/11/2003). 

 

Essa diversidade de tratamento da questão orçamentária (específica do sistema 

econômico) pelo Poder Judiciário (integrante do sistema jurídico) revela que sua 

preocupação está na preservação da manutenção da diferenciação funcional dele, sistema 

jurídico. Como é cognitivamente aberto ao ambiente, percebe as irritações ali existentes 

(como por exemplo, as regras orçamentárias e a diretriz do sistema econômico em manter 

                                                           
219 Consta do voto da Ministra Eliana Calmon, relatora original e vencida em sua manifestação, que:  
“(...) Provado ficou nos autos a existência, no Brasil, de tratamento cirúrgico para a cura.  
Entretanto, o tempo de espera não se adequou, sendo então recomendado o exterior. 
O serviço médico-social, prestado pela UNIÃO através da Autarquia competente para tal, obedece a critérios 
próprios do serviço, e deve estar jungido à disponibilidade financeira do órgão. Não se trata aqui de um 
seguro, onde há um contrato impondo a obrigação de dar assistência médica. Nesta relação contratual não há 
o que se questionar.  
Entretanto, quando se fala em contraprestação do serviço médico prestado pelo Governo, não se deve perder 
a visão de que se trata de uma Autarquia com gastos previstos em um orçamento, não sendo possível assumir 
a entidade compromissos além da sua disponibilidade. 
Assim ficou explicitado, no Decreto 89.312/84, que as despesas médicas deveriam ser adredemente 
autorizadas, evitando desta forma as perplexidades. 
Na hipótese, inexistiu a autorização, o que, segundo minha ótica, exime de responsabilidade indenizatória o 
órgão público. 
É preciso que se tenha sempre presente que a medicina social praticada pelo Poder Público tem, 
necessariamente, de fixar critérios para atendimentos excepcionais, que estão autorizados em lei. 
Assim sendo, entendo que não há responsabilidade de ressarcimento, razão pela qual dou provimento ao 
recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação.” 
220 Daniel Wei Lian Wang analisou julgados do Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 2000, sobre os 
temas “saúde”, “educação” e “intervenção federal por não pagamento de precatórios”, com o objetivo de 
verificar se a limitação de recursos e os custos dos direitos são problemas efetivamente enfrentados pela 
jurisprudência ou se tratam de um mero instrumento retórico para o Tribunal se exonerar de um maior ônus 
argumentativo na sustentação de suas decisões. Concluiu que a escassez de recursos, os custos dos direitos e 
a reserva do possível são tratados de forma diferente quando se trata de direito à educação, direito à saúde e 
pedidos de intervenção federal por não pagamento de precatórios (WANG, 2013, p. 369). 
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o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de seguridade social); mas como também é 

operativamente fechado, apresenta soluções específicas do sistema jurídico. 

O que traz insegurança ao sistema jurídico não é a constatação de que o órgão 

judicial analisa a questão orçamentária de formas diversas, mesmo porque de acordo com a 

teoria dos sistemas o resultado é sempre contingente e incerto, como frisado inúmeras 

vezes, mas sim a constatação de que qualquer que seja a questão jurídica em discussão, ela 

sempre deve ceder vez aos argumentos produzidos no ambiente, da forma como ali são 

produzidos, sem passar por qualquer filtro do sistema jurídico. 

Não é esta a função do sistema jurídico e não é esta a interpretação que se espera 

dos Tribunais, na condição de observadores de segunda ordem. 

Em outras palavras: não se pretende que o órgão julgador seja um especialista em 

medicina, política ou economia, mas sim que ele conheça os instrumentais específicos do 

sistema jurídico. Não se buscam nas decisões jurídicas argumentos típicos de decisões 

políticas ou econômicas. Como adverte Canotilho, ao analisar os direitos sociais, 

econômicos e culturais, o Judiciário deve evitar a “metodologia fuzzy”, ou seja, aquela 

metodologia de vagueza e indeterminação, pela qual o órgão judicial abraça controvérsias 

que não lhe são afeitas e transita por conceitos que, efetivamente, não domina 

(CANOTILHO, 2008, p. 99). Não é esse comportamento que se espera do Judiciário.  

O Poder Judiciário não pode ser um produtor de insegurança, parafraseando Eros 

Grau (GRAU, 2013, p. 16). 

O intérprete do direito busca, concomitantemente, a justiça interna (decisão 

juridicamente consistente) e externa (decisão adequadamente complexa à sociedade). Não 

se alcança a justiça com os olhos voltados apenas às circunstâncias externas (ambiente) ou 

exclusivamente aos mecanismos internos do sistema. É preciso conciliá-los. 

 

4.5 A institucionalização do procedimento de política pública 

 

A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann fornece importantes ferramentas ao 

sistema jurídico em questões envolvendo políticas públicas, na medida em que possibilita 

que ele apresente respostas que não corrompam seu código e mantenham sua diferenciação 

funcional. 

Os tópicos já apresentados no presente trabalho possibilitam que sejam firmadas as 

seguintes constatações: 
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(i) o Judiciário não tem competência para criar políticas públicas, tarefa 

exclusiva do sistema político; 

(ii)  as discussões envolvendo políticas públicas produzem irritações em vários 

sistemas sociais, especialmente nos sistemas jurídico, político e econômico; 

(iii)  o Judiciário, quando provocado, se manifesta sobre questões envolvendo 

políticas públicas apenas e tão somente sob a perspectiva do sistema jurídico; 

(iv) ao interpretar a norma aplicável ao caso concreto, o sistema jurídico 

apresenta-se cognitivamente aberto ao ambiente, observando as irritações ali produzidas e 

absorvendo aquelas que o interessam, de acordo com sua própria estrutura e elementos,  já 

que ao realizar suas operações ele é operativamente fechado; 

(v) no processo de argumentação, são utilizados regras e princípios. A 

argumentação orientada precipuamente pelas regras constitucionais é uma argumentação 

formal, mediante a qual o sistema jurídico pratica a autorreferência. Já a argumentação 

orientada primariamente por princípios constitucionais pode ser vista como uma 

argumentação substancial, na qual o sistema pratica heterorreferência; 

(vi) na perspectiva sistêmica, a interpretação jurídica do direito é compatível 

com as teorias da jurisprudência dos conceitos e da jurisprudência dos interesses. Os 

conceitos (autorreferência) possibilitam o fechamento operacional do sistema e produzem 

redundância e consistência; os interesses (heterorreferência) indicam que o sistema é 

cognitivamente aberto ao ambiente que o circunda e produzem variação; 

(vii)  o objetivo da interpretação é alcançar a justiça interna (decisão 

juridicamente consistente) e externa (decisão adequadamente complexa à sociedade); 

(viii)  o resultado da atividade hermenêutica produzida pelo sistema jurídico é 

incerto. 

 

Tais constatações permitem concluir que não existe, na teoria dos sistemas, uma 

única resposta certa. Existem dentro do sistema jurídico algumas respostas possíveis e 

qualquer uma delas pode ser adotada. Complexidade e contingência são características da 

sociedade contemporânea.  

Os princípios exercem um papel importante no sistema jurídico, pois condensam os 

valores eleitos pela coletividade, que servem como “estrela guia” na condução das 

questões apresentadas. As regras, embora sejam balizadas ou mesmo construídas a partir 

de princípios, servem à domesticação desses, viabilizando, em caráter definitivo, o 

fechamento da cadeia argumentativa que contorna a interpretação e aplicação concreta do 
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direito. Ou seja, é preciso que os princípios sejam processados pelo intérprete do direito, 

por meio de procedimentos internos, já que o sistema jurídico é operativamente fechado. 

Da mesma forma que os procedimentos internos do sistema jurídico possibilitam o 

processamento dos princípios, eles também podem servir de ferramenta ao intérprete do 

direito no processamento das políticas públicas. 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro regras específicas disciplinando o 

procedimento judicial das políticas públicas, de forma que cada juiz impulsiona os atos 

processuais da forma que entender pertinente. Resultado: em alguns casos, há ampla 

discussão entre os envolvidos e a consequente produção de argumentos fortes, pelas partes 

e pelo órgão julgador, dentro dos limites operacionais do sistema jurídico; em outros casos, 

pouca ou nenhuma argumentação é produzida, proferindo-se uma decisão judicial que 

apenas põe fim à demanda, sem qualquer comprometimento dos envolvidos com a busca 

de um resultado mais efetivo. 

Neste sentido é que se sugere a institucionalização221 do procedimento das políticas 

públicas como forma de reduzir a complexidade existente no ambiente e garantir o 

fechamento operacional do sistema jurídico. 

A institucionalização promove um paradoxo: ao mesmo tempo em que limita, 

legitima. Quanto maior a institucionalização, na medida em que disciplina juridicamente, 

maior enrijecimento do espaço de atuação propriamente política dos governos. No entanto, 

quanto mais poderoso o governo na democracia, mais regrado ele é; portanto, mais 

dependente do direito para a legitimação política (BUCCI, 2013, p. 46). 

Além do estabelecimento de normas, o direito controla as contingências por meio 

das instituições, mediante o processo de institucionalização. A institucionalização confere 

às expectativas o consenso de terceiros.222 

                                                           
221 Segundo Maria Paula Dallari Bucci, “o termo institucionalizar, correlato ao adjetivo institucional que 
qualifica o arranjo das medidas governamentais, significa estruturar e organizar, de maneira 
despersonalizada, pelo Poder Público, não apenas os seus próprios órgãos e serviços, mas também a atividade 
privada, quando conexa com programas de ação governamental. O arranjo institucional é a expressão 
formalizada da política pública, com uma dimensão sistemática” (BUCCI, 2013, p. 41-42). 
Institucionalização, nestes termos, “é a objetivação e a organização por meio da ordenação jurídica. É o que 
mantém a agregação, a força que impede a dispersão dos elementos e permite a caracterização destes como 
componentes de um arranjo funcional, a despeito de suas naturezas distintas” (BUCCI, 2013, p. 236). 
222 Eros Grau, retomando as observações de Eligio Resta, apresenta um conhecido fato histórico, bastante 
ilustrativo: a morte de Sócrates: “Embora injusta, a morte de Sócrates preserva o bem da cidade. Porque era 
sábio, Sócrates não foge, embora sua morte perpetrasse uma injustiça. Pois a essa injustiça correspondia, para 
ele, em um mesmo momento, o bem – isto é, a justiça – da cidade. Ainda que entendesse que a justiça 
coincidia com a injustiça da cidade, Sócrates não desejava escapar às leis da cidade. Não foge, bebe o veneno 
que o mata. Sabemos, porém, que Anito e Meleto o pudessem matar, não poderiam causar-lhe dano. Pois o 
direito constitui a única resposta racional possível à violência de toda a sociedade. Tanto a soberania quanto a 
sua lei (escrita) justificam-se < Resta 1992:27-28> em virtude da necessidade de coartar a violência natural a 
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Para Luhmann, as instituições são os mecanismos sociais que permitem imputar a 

terceiros um consenso suposto que garante o sucesso provável de uma expectativa 

normativa contra as demais. Constituem um complexo fático de expectativas de 

comportamento que tem por base um consenso. Formam a estrutura dos sistemas sociais e 

nesta medida podem ser objetos de positivação jurídica (LUHMANN, 2010, p. 86). 

As normas e as instituições, para cumprirem a função de garantir as expectativas, 

devem estar revestidas de legitimidade.223 O que confere legitimidade à decisão é a 

observância ao procedimento de tomada da decisão e não o seu conteúdo propriamente 

dito.224 

Procedimento225, para a teoria dos sistemas, é um sistema de ação que ensina os 

destinatários a aceitar uma decisão que vai ocorrer, antes da sua ocorrência concreta 

(FERRAZ JR., 1980, p. 4).  Ele fornece algumas premissas de decisão.  A aceitação de tais 

premissas, por sua vez, ocorre mediante a institucionalização da legitimidade, e não por 

força de um ato individual e isolado, como destaca Luhmann: 

 

                                                                                                                                                                                
todos nós. É a positividade do direito que Sócrates presta acatamento ao não escapar da cidade” (GRAU, 
2013, p. 19). 
223 O conceito de legitimidade em Luhmann, como já visto no Capítulo 1, está mais relacionado à aceitação 
da decisão do que ao seu conteúdo, pois se trata da “disposição generalizada para aceitar decisões de 
conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância” (LUHMANN, 1980, p. 30). 
224 “O jurista reconhece o caráter jurídico das normas por seu grau de institucionalização, isto é, pela garantia 
do consenso geral presumido de terceiros que a elas confere prevalência. Daí a busca, no discurso dos 
juristas, da conformidade das expectativas normativas com os objetivos do interesse público, do bem comum, 
do Estado. Daí a importância de procedimentos institucionalizados (como o processo civil e criminal, o 
inquérito policial e administrativo), a eleição política e a organização partidária, o processo legislativo) para a 
identificação de normas como jurídicas. Aqueles objetivos e/ou estes procedimentos garantem a algumas 
normas, isto é, a algumas expectativas contrafáticas, em face de outras, um grau prevalecente de 
institucionalização de seu cometimento (relação autoridade/sujeito), de tal modo que a complementaridade de 
relação fica ressalvada de antemão: torna-se metacomplementaridade, impõe-se, vincula as partes à 
complementaridade. Metacomplementaridade significa, pois, que a relação complementar de autoridade entre 
as partes está garantida por outra complementar de autoridade que tem a primeira por objeto. Assim, por 
exemplo, não obstante possa o devedor entrar num acordo com o credor para diminuir ficticiamente o preço a 
fim de que seja menor o imposto incidente, essa norma entre ambos não prevalece contra a norma tributária 
que, tendo sido procedida pelo Congresso, sancionada e promulgada, tem um grau de institucionalização, 
isto é, de consenso presumido, global e anônimo, muito maior” (FERRAZ JR., 2010, p. 83). 
225 Não obstante as diferenças conceituais entre processo e procedimento, os termos serão aqui utilizados 
como sinônimos, guardando coerência com a terminologia utilizada na obra de Luhmann – Legitimação pelo 
procedimento – utilizada como referência. Para a sociologia, o processo é uma alternativa ao conflito, a 
“institucionalização de formas de mediação dos diversos conflitos dispersos, não mais restritos à esfera do 
Poder Judiciário” (BUCCI, 2013, p. 117). Neste sentido, Maria Paula Dallari Bucci entende que a tradução 
mais fiel da obra de Luhmann é “Legitimação pelo processo”, na medida em que a expressão 
“procedimento”, da maneira em que utilizada pelo Autor, não contempla apenas as formas de encadeamento 
dos atos, mas principalmente o aspecto da participação (BUCCI, 2013, p. 117, nota de rodapé 191). Também 
João Paulo Bachur confere ao termo “procedimento” uma dimensão mais ampla: “o procedimento é 
juridicamente regulado desde que se entenda por ‘regulação jurídica’ um regramento em sentido muito lato, 
que não tem uma densidade normativa uniforme em todos os sistemas sociais: (...) que (...) disponibiliza 
papéis que podem ser mobilizados para tomar uma decisão. O procedimento é assim a história institucional 
de uma decisão” (BACHUR, 2010, p. 244). 
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A legitimidade depende, assim, não do reconhecimento “voluntário”, da 
convicção de responsabilidade pessoal, mas sim, pelo contrário, dum clima 
social que institucionaliza como evidência o reconhecimento das opções 
obrigatórias e que as encara, não como consequências duma decisão pessoal, mas 
sim como resultados do crédito da decisão oficial. Só através da substituição da 
motivação e responsabilidade pessoal se podem preservar a justa proporção 
necessária de observância de regras e uma prática de decisão que decorra sem 
dificuldade em organizações sociais muito complexas, que têm simultaneamente 
de diferenciar com rigor e individualizar as personalidades. Só quando se 
renuncia a vincular o conceito de legitimidade à autenticidade das decisões, na 
qual se acredita pessoalmente, se podem investigar convenientemente as 
condições sociais da institucionalização da legitimidade e capacidade de 
aprendizado nos sistemas sociais” (LUHMANN, 1980, p. 34). 

 

O procedimento define os papéis sociais que desenvolverão a interação regrada, 

estabelecendo, assim, formas de cooperação, com o objetivo de diluir o conflito no tempo, 

tornando as rupturas cada vez menos prováveis (BUCCI, 2013, p. 118-119). 

O procedimento é um sistema social de ação, de tipo especial. Não tem o mesmo 

sentido do rito (sequência fixa de ações determinadas), visto que a sociedade 

contemporânea é complexa e contingente, exposta a riscos e a incertezas. É um sistema 

social de ação porque é formado por uma conexão de ações, tomadas com base na 

seletividade das informações, tanto daquelas escolhidas como daquelas eliminadas, que se 

mantêm no horizonte, como possibilidades futuras.  

O procedimento jurídico possibilita a redução da complexidade existente no 

ambiente e a convivência com os riscos e inseguranças, típicos da sociedade atual. Mesmo 

não tendo condições de antever qual será a solução judicial para o conflito, já que a fixação 

a priori de tal conteúdo é incompatível com a teoria dos sistemas de Luhmann, tanto as 

partes envolvidas como terceiros aceitam, de antemão, que uma decisão judicial será dada 

e cumprida por todos, pois observadas as regras procedimentais pré-estabelecidas. 

 

Esse, o significado da legitimação pelo procedimento. A inversão é clara: a 
legitimidade não se dá após o processo de tomada da decisão, como um critério 
substantivo aplicável a posteriori, mas é uma condição socialmente construída 
no transcorrer da própria decisão. Os conflitos sociais não podem ser 
simplesmente contornados pelo binômio consenso/coação, que supõe a presença 
de um diante do outro. Há sempre consenso e coação em toda decisão tomada 
por um procedimento. Diante da escolha entre conflito e cooperação, o 
procedimento distende a polarização consenso/coação e com isso converte o 
conflito em uma espécie de cooperação. Só é possível entrar em conflito 
participando de sua solução, cooperando com a decisão final. Com isso, a função 
do procedimento não é produzir consenso ou evitar desilusões (BACHUR, 2010, 
p. 247). 
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O conflito absorvido pela estrutura da sociedade e suas instituições, ou 

“funcionalizado”, apresenta-se na forma de procedimento; o conflito não funcionalizado 

apresenta-se na forma de protesto (BUCCI, 2013, p. 120). 

Cada processo tem uma história própria, que se diferencia da “história geral” dos 

processos. A história de cada processo tem por base o comportamento dos participantes; 

embora seja dada oportunidade de ação, não existe obrigatoriedade de ação, razão pela 

qual a ação praticada em um processo – ou a omissão – desencadeia outros atos que só 

naquele processo específico podem ser realizados, sendo de extrema relevância a atuação 

dos participantes na determinação da história do processo.226 

O procedimento é a história institucional de uma decisão (BACHUR, 2010, p. 245). 

Nestes termos, a institucionalização do procedimento das políticas públicas não é 

garantia de que no caso concreto as partes envolvidas terão uma atuação mais 

comprometida e que serão produzidos argumentos de consistência; o que se pretende 

assegurar é apenas a possibilidade de que tal ocorra.  

No processo jurídico existe a separação de papéis, atribuições reservadas aos 

participantes envolvidos e que funcionam como um filtro. Cada participante deve atuar de 

acordo com o papel por ele ocupado e não segundo o papel de outrem. Do juiz não se 

espera a prática de atos privativos de autor e réu, sob pena de ferir a imparcialidade. Das 

partes não se espera a realização de atos decisórios típicos do órgão julgador. 

O processo pode se desenrolar com a cooperação das partes, como também pode se 

desenvolver sem ela, impulsionado apenas pelo conflito existente e pela observância das 

regras procedimentais. Também não se exige consenso acerca do conteúdo da decisão. O 

que importa efetivamente é a aceitação da decisão, ainda que seu conteúdo não 

corresponda, na íntegra, à expectativa do participante. Em outros termos: é necessária a 

aceitação das premissas da decisão e não do conteúdo da decisão. O procedimento, 

segundo Bachur, não elimina o descontentamento nem o inconformismo, mas procura 

minimizá-los tanto quanto possível (BACHUR, 2010, p. 246).227 

                                                           
226 Conforme Luhmann, “cada um tem de tomar em consideração aquilo que já disse, ou se absteve de dizer. 
As declarações comprometem. As oportunidades desperdiçadas não voltam mais. Os protestos atrasados não 
são dignos de crédito. Só por meio de ardis especiais se pode voltar a abrir uma complexidade já reduzida, se 
pode conseguir uma nova segurança e se pode fazer que volte a acontecer o que já aconteceu; agindo assim, 
geralmente, desperta-se a indignação dos outros participantes, sobretudo quando se tenta isto demasiado 
tarde” (LUHMANN, 1980, p. 42). 
227 Bachur apresenta o exemplo de um processo de controle de constitucionalidade de uma lei: “Considerando 
o tema da disputa, os argumentos que podem ser suscitados de parte a parte, o contexto em que a lei foi 
editada e a jurisprudência a ser mobilizada, as partes envolvidas na disputa perante a corte constitucional 
partem de expectativas diferentes quanto a ‘ganhar ou perder’ a ação. O curso do procedimento, porém, 
desencadeia o ajustamento progressivo das expectativas de forma a ajustá-las à decisão final: se a tutela 
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Como o resultado da decisão (seu conteúdo) é sempre incerto, as partes sentem-se 

incentivadas a contribuir com seus melhores argumentos e ações, visando alcançar a 

solução que lhes for mais favorável.    

A institucionalização do procedimento de políticas públicas possibilitará que ele 

seja reconhecido como um sistema social de ação, de tipo especial, formado por uma 

conexão de ações, tomadas com base na seletividade das informações (as escolhidas e as 

eliminadas), que se mantêm no horizonte, como possibilidades futuras. Ela permite 

compreender quais são os interesses em disputa, quem são seus portadores e como se 

organizam (BUCCI, 2013, p. 140). 

A decisão judicial terá sua legitimidade reconhecida, pelas partes envolvidas e por 

terceiros, em razão da observância do procedimento e não do seu conteúdo propriamente 

dito, já que um das concepções de justiça, para Luhmann, significa a consistência do 

processo decisório (concepção interna). 

A ênfase no procedimento não significa que há absoluta liberdade do órgão judicial 

em relação ao conteúdo da decisão, na medida em que o sistema é operativamente fechado 

e apenas consegue se autorreproduzir com base em seus elementos e estruturas. É possível 

concluir, então, que qualquer que seja a alternativa escolhida pelo juiz, ela sempre e 

necessariamente será uma resposta produzida pelo próprio sistema jurídico. 

A institucionalização do procedimento das políticas públicas, por outro lado, ao 

reduzir a complexidade existente no ambiente aos limites do sistema jurídico, também 

possibilita que a decisão alcance a justiça externa, assim entendida como a decisão 

adequadamente complexa à sociedade. 

Pela sistemática atual, não há no ordenamento jurídico qualquer disciplina acerca 

da análise judicial de políticas públicas, possibilitando que cada juiz ou tribunal proceda 

com total liberdade, especialmente na fase instrutória, não sendo assegurado às partes, 

minimamente, a possibilidade efetiva de atuar no processo. 

O princípio da livre convicção do órgão judicial228, ao mesmo tempo em que é 

compatível com a teoria dos sistemas, na medida em que adota como premissa o excesso 

de complexidade existente no mundo e as inúmeras possibilidades de decisão pelo juiz, não 
                                                                                                                                                                                
liminar é concedida ao autor da ação, pode-se prognosticar sua vantagem como indicativo de um resultado 
ainda apenas provável. As partes adaptam suas expectativas a este novo estado de coisas, que poderá ser 
alterado se um dos magistrados pedir vistas do processo e apresentar um argumento capaz de reorientar o 
julgamento. É nesse sentido que os agentes aprendem a aceitar a decisão que ainda não conhecem” 
(BACHUR, 2010, p. 246-247). 
228 Tal princípio está consagrado no artigo 131 do Código de Processo Civil, pelo qual “O juiz apreciará 
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que formaram o convencimento”. 
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é suficiente, por si só, para assegurar o correto desenrolar dos procedimentos envolvendo 

as políticas públicas.  

Atualmente, a cada nova ação, um novo juiz e um novo procedimento. Não há 

regras específicas a serem observadas, mas sim regras esparsas no ordenamento que podem 

ou não ser adotadas, a depender da discricionariedade – ou mesmo arbitrariedade – do 

órgão julgador. Neste mar de inseguranças, os princípios são invocados como verdadeiras 

“tábuas de salvação”. Dizem tudo, mas não dizem nada. Como em tese possibilitam muitas 

soluções, permitem que na prática sejam proferidas decisões que não têm qualquer 

comprometimento nem em alcançar a justiça interna (decisão juridicamente consistente), 

nem a justiça externa (decisão adequadamente complexa à sociedade). 

A institucionalização do procedimento de políticas públicas possibilitará que sejam 

produzidos no processo argumentos de melhor qualidade, facilitando a interpretação do 

direito pelo sistema jurídico. 

Cabe ao autor da ação quando invoca, por exemplo, a inércia do Poder Público, a 

execução parcial ou incompleta da política ou a ausência da destinação de recursos, 

demonstrar que a expectativa é legítima, no quadro de funcionamento dos poderes da 

República. Ao réu, por sua vez, compete demonstrar a existência de plano, adoção ou 

encaminhamento das medidas pertinentes e a reserva dos recursos, não se “escondendo” 

atrás do processo ou atuando apenas burocraticamente. Por fim, a decisão judicial há de ser 

buscada na confrontação do dever existente com a real competência do agente público para 

a implementação da política (BUCCI, 2013, p. 196-197). Como ressalta Maria Paula 

Dallari Bucci: 

 

Esse é o sentido político-institucional do controle judicial de políticas 
públicas num cenário democrático. Não se trata de conceber o Poder 
Judiciário como mera arena de conflitos, mas respeitar que a exigência 
judicial de direitos seja uma alternativa possível. Diante dela, cabe à 
autoridade prestar contas, informar como está sendo planejado o 
enfrentamento da questão, quais os meios imediatamente disponíveis, 
quais os resultados a serem obtidos ao longo do tempo. Só desse modo se 
terá o verdadeiro escrutínio da conduta do Poder Público, sem parti pris, 
seja de um lado, seja de outro. 
Curiosamente, pode-se dizer que o problema que a judicialização das 
políticas públicas hoje enfrenta decorre da falta de procedimento e 
não de excesso deste” (BUCCI, 2013, p. 197)229. - grifei 

 

                                                           
229 Conclui a Autora: “O caminho que se vislumbra, portanto, é a “processualização” das iniciativas objeto 
dos processos judiciais, isto é, a criação de mecanismos formais ou informais de mediação, por meio de 
“diálogos institucionais” que permitam os estabelecimento das etapas e meios necessários para a 
implementação dos direitos e das políticas públicas” (BUCCI, 2013, p. 199). 
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Pode então ser questionado se a observância do procedimento judicial admite que a 

decisão contenha qualquer conteúdo.230 

Ousamos responder que qualquer conteúdo não é possível, já que necessariamente a 

resposta deve ser produzida com os elementos do sistema jurídico que, por sua vez, já 

reduziu a complexidade do ambiente e incorporou as irritações ali existentes de acordo 

com o seu filtro (código binário e programa), ou seja, já entronizou os valores considerados 

mais relevantes para a sociedade. A partir daí, a justiça que deve ser buscada na decisão 

judicial é a consistência do processo decisório, objetivo que pode ser melhor alcançado se 

houverem regras que concretizem os princípios e disciplinem os procedimentos.231  

O órgão judicial, como observador de segundo grau, não pode decidir de forma 

subjetiva, de acordo com seu próprio senso de justiça, mas sim aplicando o direito vigente, 

o que não o torna menos importante ou necessário. Cada caso é um caso e “interpretar o 

direito é caminhar de um ponto a outro, do universal ao singular, através do particular, 

conferindo a carga de contingenciabilidade que faltava para tornar plenamente 

contingencial o singular” (GRAU, 2013, p. 20). 

Mais do que isso, considerando a complexidade e contingência da sociedade 

contemporânea, não é possível assegurar, já que o risco é inerente a todas as operações 

realizadas pelos sistemas sociais e o futuro é sempre incerto. 

  

                                                           
230

 Assim indaga Tércio Sampaio Ferraz: “É verdade que, para a identificação de normas como jurídicas, o 
critério do grau de institucionalização – numa dada sociedade são jurídicas as normas de maior grau de 
institucionalização – pode parecer demasiado formal, por parecer ignorar o problema dos conteúdos, isto é, 
do relato normativo. Afinal, embora primordial para o reconhecimento do caráter prescritivo das normas, o 
cometimento ou relação autoridade/sujeito não esgota o fenômeno normativo. É de se perguntar, então, se os 
cometimentos institucionalizados suportam qualquer conteúdo ou ainda, se a relação metacomplementar 
institucionalizada por conter qualquer relato” (FERRAZ JR.; 2010, p. 83). 
231 Para Tércio Ferraz, “não é qualquer conteúdo que pode constituir o relato das chamadas normas jurídicas, 
mas apenas os que podem ser generalizados socialmente, isto é, que manifestam núcleos significativos 
vigentes numa sociedade, nomeadamente por força da ideologia prevalecente e, com base nela, dos valores, 
dos papeis sociais e das pessoas com ela conformes. Assim, por exemplo, na cultura ocidental de base cristã, 
conteúdos normativos que desrespeitem o valor da pessoa humana (direitos fundamentais) serão rechaçados, 
como seria o caso de norma que admitisse a tortura como forma de obtenção de confissão para efeitos de 
processo de julgamento” (FERRAZ JR., 2010, p. 87). 
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CONCLUSÃO 

 

A sociedade contemporânea é funcionalmente diferenciada e apresenta um alto grau 

de litigiosidade. Entrega a solução de grande parte dos seus conflitos ao Poder Judiciário. E 

muitos destes conflitos, por sua vez, envolvem interesses não apenas individuais, que não 

se resolvem num jogo de soma zero, mas demandam respostas mais criativas do órgão 

judicial, não expressamente estabelecidas na legislação em vigor. 

Nesta categoria incluem-se as demandas envolvendo a política pública de saúde. 

A saúde é direito fundamental social, que deve ser implementado por meio de 

política pública, por força do artigo 196 da Constituição Federal. A concretização do 

direito a saúde envolve, no mínimo, quatro sistemas sociais: sanitário, jurídico, político e 

econômico. 

Tais constatações levaram-nos a buscar na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann 

algumas respostas.  

Para Luhmann, a sociedade é um amplo sistema social, composto por vários 

sistemas, que operam simultaneamente, sem relação de subordinação e coordenação. Trata-

se de uma sociedade sem centro nem vértice, diferenciada funcionalmente. Os sistemas são 

autorreferenciais e autopoiéticos, construindo, internamente, as fronteiras que permitem 

delimitá-lo, identifica-lo e diferenciá-lo do ambiente. Utilizam a comunicação como meio 

para a reprodução autopoiética. A comunicação é, portanto, a base de funcionamento dos 

sistemas sociais. 

Luhmann desenvolveu inúmeros conceitos que permitem compreender o 

funcionamento dos sistemas sociais, não sendo possível, pelo gigantismo de sua obra, 

apresentá-los todos, razão pela qual foram desenvolvidos no presente trabalho aqueles que 

guardam estrita relação com o tema desenvolvido, especialmente: sistema e ambiente; 

diferenciação funcional; autopoiése, auto-organização e autorreferência; complexidade, 

seletividade e contingência; evolução, redundância e variação; programas e códigos; 

observação, auto-observação e observação de segunda ordem; organizações; acoplamento 

estrutural; legitimidade e procedimento. 

Tais conceitos auxiliam a compreender o funcionamento da sociedade 

contemporânea, também denominada pós-moderna. É uma sociedade diferenciada 

funcionalmente e que transfere ao sistema jurídico a responsabilidade pela resolução de 

grande parte de seus conflitos, como já afirmado. 



204 

Especificamente em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, demonstramos que 

os textos constitucionais, de 1824 a 1988, foram ampliando e consolidando o espaço de 

atuação do Poder Judiciário. 

Ao lado de um conjunto normativo que assegura o assegura o acesso à justiça e 

disponibiliza aos interessados inúmeros remédios processuais, inclusive para os casos de 

omissão dos demais poderes (Legislativo e Executivo), acompanhamos a ocupação, pelo 

Judiciário, do espaço que lhe foi constitucionalmente atribuído, fato possibilidade pela 

ordem constitucional, mas que poderia não ocorrer. 

Uma breve análise dos recentes casos julgados pelos tribunais superiores (Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) autoriza-nos concluir que o órgão judicial, 

quando instado a se pronunciar nas hipóteses de omissão (em regra, em sede de mandado 

de injunção), ora avança, ora retrocede em relação à jurisprudência anterior. Em outros 

termos: ora é “acusado” de praticar o ativismo judicial, ora é “acusado” de praticar a 

autocontenção. 

Ativismo e autocontenção, como procuramos demonstrar, são características da 

atuação judicial e não são, necessariamente, positivas ou negativas, como ordinariamente 

passaram a ser classificadas. São posturas que o órgão julgador pode adotar no caso 

concreto e ambas são compatíveis com a teoria sistêmica. 

A discussão ganha relevo quando se trata da interpretação, realizada pelo sistema 

jurídico, de políticas públicas editadas pelo sistema político, fenômeno que passou a ser 

conhecido como “controle judicial de políticas públicas”. 

O ponto nevrálgico é saber quais são os limites de atuação de cada sistema social. 

Para a compreensão da interpretação judicial da política pública de saúde, 

apresentamos, no Capítulo 3, um panorama geral do sistema sanitário brasileiro, e no 

Capítulo 4, os mecanismos utilizados pelo sistema jurídico na atividade interpretativa, com 

enfoque na argumentação fundamentada em princípios e regras. 

Foram apresentadas algumas decisões judiciais, cuidadosamente selecionadas, com 

o objetivo de demonstrar como ocorrem, na prática, os entrelaçamentos entre os diversos 

sistemas sociais, sendo possível identificar quais são – ou deveriam ser – as respostas 

oferecidas pelo sistema jurídico que preservam o seu código e programa, mantendo o 

fechamento operacional, de um lado, mas que também são adequadamente complexas à 

sociedade, de outro lado. 

Constata-se, da análise de casos, que a inexistência de regras específicas 

disciplinando o procedimento judicial das políticas públicas traz insegurança aos 
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operadores do sistema jurídico (e também dos demais sistemas), na medida em que 

atualmente, a cada nova ação, um novo juiz e um novo procedimento, não havendo uma 

padronização mínima a ser seguida, dando ensejo à invocação de princípios abstratos como 

solução mágica dos conflitos.  

Existem no sistema jurídico normas e instituições que têm a função de controlar as 

contingências, conferindo às expectativas o consenso de terceiros. 

Para Luhmann, as instituições são os mecanismos sociais que permitem imputar a 

terceiros um consenso suposto que garante o sucesso provável de uma expectativa 

normativa contra as demais. Constituem um complexo fático de expectativas de 

comportamento que tem por base um consenso. 

Procedimentos, por sua vez, são sistemas de ação que ensinam os destinatários a 

aceitar uma decisão que vai ocorrer, antes da sua ocorrência concreta, fornecendo algumas 

premissas de decisão. É formado por uma conexão de ações, tomadas com base na 

seletividade das informações, tanto daquelas escolhidas como daquelas eliminadas, que se 

mantêm no horizonte, como possibilidades futuras. 

O procedimento jurídico possibilita a redução da complexidade existente no 

ambiente e a convivência com riscos e inseguranças.  

Como não é possível antever o conteúdo da decisão judicial, dada à complexidade e 

contingência, ao menos é possível garantir a observância de regras procedimentais pré-

estabelecidas.  

A institucionalização do procedimento assegura, desta forma, que 

independentemente do conteúdo da decisão, ela terá sua legitimidade reconhecida e as 

partes envolvidas colaborarão, com seus melhores argumentos, para que o resultado seja o 

mais favorável possível. Possibilita, assim, que sejam produzidos argumentos de melhor 

qualidade. 

Isso não significa que qualquer conteúdo seja possível, vez que o fechamento 

operacional do sistema jurídico impõe que apenas soluções internas a ele – sistema jurídico 

– sejam proferidas, respeitando portanto o seu código, programa e função. 

Não é pouco.  

A bem da verdade, considerando a complexidade e contingência da sociedade 

contemporânea, mais do que isso não é possível assegurar, já que o risco é inerente a todas 

operações realizadas pelos sistemas sociais e o futuro é incerto.  

A teoria sistêmica de Luhmann fornece importantes parâmetros ao estudo da 

sociedade contemporânea, com seus diversos sistemas sociais, que o tempo todo são 
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colocados em situação de atrito (como no jogo de bilhar), mas nem por isso se misturam e 

perdem suas características específicas. O contato com as irritações existentes no ambiente 

promove à abertura cognitiva do sistema, mas a autopoiése assegura o fechamento 

operacional. 

A inovação da tese consiste na aplicação da teoria ao estudo do processo judicial 

decisório envolvendo as políticas públicas de saúde, com o objetivo de conferir-lhe um 

fundamento teórico sólido e compatível com a dinâmica da sociedade. 
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