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RESUMO 

 

A partir do estudo de caso da judicialização da saúde em Santa Cruz do Sul, 

realizado através do projeto “Judicialização e controle jurisdicional de Políticas 

Públicas: contributo para uma gestão sistêmica da saúde a partir de uma cooperação 

entre os Poderes e atores sociais”, no período de 2013 a 2014, destinado ao 

desenvolvimento de atividades que contribuam para a melhoria do SUS, discute-se, 

com base na teoria alemã do dever de proteção estatal (Schutzpflicht), acerca do 

dever dos entes estatais de disponibilizar informações públicas qualificadas no que se 

refere à Administração Pública municipal da saúde, frente às obrigações impostas por 

lei aos entes estatais de transparência e de acesso à informação, com fundamento na 

noção de status activus processualis, no sentido de proporcionar a abertura de 

informações referentes às políticas públicas da saúde no Município, potencializando-

se tanto a participação da sociedade quanto a atuação dos Poderes estatais no 

controle de políticas públicas, para, por fim, propor-se um Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas de Saúde (CITAPP SAÚDE). Nesse contexto, a 

problemática consiste em responder como é possível propor, com base nos 

fundamentos teóricos acima indicados, uma ampliação e qualificação das informações 

a serem disponibilizadas no âmbito municipal através do CITAPP SAÚDE, contendo 

dados qualificados referentes às políticas públicas no âmbito da saúde, como 

procedimento de potencialização da participação da sociedade e de atuação dos 

Poderes estatais no controle de políticas públicas. Para responder tal problemática, 

estruturou-se o trabalho da seguinte forma: primeiro, trata-se do controle jurisdicional 

de políticas públicas, com foco no fenômeno de judicialização da saúde; após, 

estudam-se os princípios fundamentais do acesso à informação e da boa 

Administração Pública, analisando-se a Lei de Acesso à Informação, bem como o 

Portal de Transparência e sua operacionalidade; em seguida, trabalha-se com a teoria 

alemã do dever de proteção estatal como fundamento para o dever do Estado em 

prestar informações qualificadas e transparência em matéria de políticas públicas; 

prosseguindo, estuda-se a teoria de Peter Häberle, notadamente, a noção de status 

activus processualis enquanto forma de participação democrática através do 

procedimento; por fim, propõe-se o CITAPP SAÚDE, na concepção de instrumento de 

ampliação e de qualificação das informações a serem prestadas, em matéria de 

políticas públicas da saúde no âmbito municipal, como procedimento de abertura e de 
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potencialização da participação social na Administração Pública. O trabalho apresenta 

o método de abordagem hipotético-dedutivo, o método de procedimento analítico e a 

técnica de pesquisa bibliográfica. Ainda, acredita-se que esse trabalho possa 

contribuir para o maior controle de políticas públicas, por uma visão diferenciada da 

Administração Pública, bem como na maior eficácia das políticas públicas, alinhando-

se, assim, à área de concentração do Programa do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UNISC, que busca discutir a temática a partir de uma perspectiva reflexiva 

e propositiva. Por fim, conclui-se que o Estado, com os instrumentos que alcança à 

sociedade, não cumpre com o dever de proteção estatal de prestar informações 

públicas qualificadas. Há uma proteção insuficiente, com um Portal de Transparência 

“não transparente” e um acesso à informação “sem informação”. 

 

Palavras-chave: Controle jurisdicional de políticas públicas. Dever de proteção 

estatal (Schutzpflicht). Direito de acesso à informação e à transparência. 

Judicialização da saúde. Status activus processualis. 
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ABSTRACT 

 

Starting from the study of health judicialization in Santa Cruz do Sul, through the  

Project  “ Judicialization and Public Political jurisdictional control: contribute for a health 

systemic administration through a cooperation between the social actors and powers”, 

in the period of 2013 and 2014, destinated to the development of activities that may 

contribute to the improvement of SUS, one may discuss, based on the german theory 

of the state protection duty, (Schutzpflicht), about the duty  of the state beings, of 

disposing qualified public information referring to the health municipal Public 

Administration, facing obligations imposed by law to the sate beings of transparence 

ando f access to information , grounded on the notion of status activus processualis, 

in the sense of providing the opening of information referring to the health public politics 

in the Municipality, powering the participatio of society as well as the acting of state 

powers in the controlo f public politicians, to, at last, propose na Information and 

Transparent Chanel in Health Public Politics (CITAPP S In this context, the problems 

consist in answering how is it possible to propose, based on the theoric fundamentals 

mentioned above, a qualification and amplification of all the information to be 

disposable at the municipal ambit, through the CITAPP SAÚDE, having qualified data 

referring to the public politics at the health ambit, as a procedure of potencialization of 

society participation ando f state powers actuation in the controlo f public politics. As 

an answer to such problematic, the work has been structured in the following way: first, 

one may speak of public political jurisdictional control, with focus in the health 

judicialization phenomenon; further, studying the fundamental principles of access to 

information, and  of the good Public Administration, analysing the Law of Information 

Access, as well as the Transparence Portal and its operationality; in advance, one may 

work eith the german theory of the state protection duty as a fundament to the duty of 

the State in paying qualified information and transparence in the matter of public 

politics; next, one may study the Peter Haberle, notably, the notion of status activus 

processualis while a way to democratic participation through the procedure; and at last, 

suggesting the CITAPP SAÚDE, in the conception of amplification instrument and of 

qualification of the information to be payed, in the matter of health public politics at the 

municipal ambit, as a procedure of opening and of potentialization of social 

participation in the Public Administration. The work has a deductice-hypothetical 

approach method, the analytical procedure method and the bibliographical research 
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technique. Still, one may believe that this work will contribute for a bigger control of 

public politics, through a diferente view of Public Administration, as well as in the 

efficiency of Public Politics, aligning , this way, to the concentration área of the UNISC  

Law  Post- Graduation Programme, which searches to discuss this thematic, from a 

proposal and reflexive perspective. At last, one may conclude that the State, with the 

instruments which is giving to Society, does not pay the duty of State protection when 

paying public qualified information. There is an unsufficient protection, with a "non 

transparent" transparence, and an information access "without information". 

 

Keywords: Public politics jurisditional control. Duty of state protection 

(Schutzpflicht). Right of access to information and transparence. Judicialization of 

health. Status activus processualis. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Ab der Fallstudie der Gerichtsbarkeit der Gesundheit in Santa Cruz do Sul, 

realisiert durch das Projeckt “Gerichtsbarkeit und gerichtliche Kontrolle der öffentlichen 

Politik: Beitrag zur systemischen Gesundheitsmanagement aus der Kooperation 

zwischen der Behörde und sozialen Akteure” im Zeitraum 2013-2014, für die 

Entwicklung von Maβnahmen, die zur Verbesserung des SUS beitragen, diskutiert 

man, auf der Grundlage der deutschen Theorie des staatlichen Schutzpflichts, über 

die Pflicht Staatswesens qualifizierte öffentliche Information zur Verfügung zu stellen, 

vor den Pflichten, die durch das Gesetz an den Staatswesen der Transparenz und des 

Informationszugangs durchgesetzt werden und Grundlache des Begriffs von status 

activus processualis von Peter Häberle, um die Offenlegung von Informationen zu 

ermöglichen, in Bezug auf die öffentliche Gesundheitspolitik, wird sowohl die 

Beteiligung der Gesellschaft als auch die Rolle der staatlichen Kraft verbessert in der 

Kontrolle der öffentlichen Politik, um schlieβlich die Kanalinformation und Transparenz 

in den öffentlichen Gesundheitspolitiken (CITAPP SAÚDE) vorzuschlagen. In diesem 

Zusammenhang ist die Frage zu beantworten, wie es möglich ist, basierend auf den 

oben genannten theoretischen Grundlagen, eine Erweiterung und Qualifizierung der 

bereitgestellten Informationen auf kommunaler Ebene durch eine Kanalinformation 

und Transparenz in der öffentlichen Gesundheitspolitik (CITAPP SAÚDE), 

vorzuschlagen, enthaltend qualifizierten Daten über die öffentliche Politik in dem 

Bereich Gesundheit als Potenzierungsverfahren der Beteiligung der Gesellschaft und 

die Rolle der staatlichen Kräfte in der Kontrolle der öffentlichen Politik. Um solche 

Problematik beantworten zu können, wird diese Arbeit in folgender Form strukturiert: 

Erstens, ist die Rede von der gerichtlichen Kontrolle der öffentlichen Politik, die sich 

auf die Gerichtsbarkeit der Gesundheit einstellt; nachdem werden die Grundprinzipien 

des Informationszugangs und der guten öffentlichen  Verwaltung gelernt, in Auswetung 

des Gesetz vom Informationzugang, sowie der Transparenzportal und seine 

Bereitschaft; danach arbeitet man mit der deutschen Theorie von der staatlichen 

Schutzpflicht mit dem Grund für die staatliche Pflicht in qualifizierte Informationen und 

Transparenz in öffentlichen Staatspolitiken abzulegen; weiterhen, lernt man Peter 

Häberles Theorie, beachtlich den Begriff von status activus processualis als 

demokratische Art und Weise der Beteiligung durch das Verfahren; schlieβlich, schägt 

man die CITAPP SAÚDE vor, in der Auffssung der Erweiterungs- und 
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Wertungsurkunde der Informationen, die vorgestellt werden in dem  Sinne der 

öffentlichen Politik in städtischen Rahmen, als Aufgeschlossenheits und 

Potenzierungsverfahren der sozialen Beteilung in der öffentliche Verwaltung. Diese 

Arbeit enthält die hypothetisch- deduktive, Annäherungsmethode, die analytische 

Verfahrungsmethode und die Technik der Literaturrecherche. Man glaubt noch, dass 

diese Arbeit für eine bessere Kontrolle der öffentlichen Politiken beitragen kann, für 

eine unterscheidende Anschauung der öffentlichen Verwaltung, sowie in der  besten 

Wirksamkeit der öffentlichen Politiken, und so auf der gleichen Linie liegen mit dem 

Foschungsgebiet des Programms Pós-graduação em Direito da UNISC, das versucht 

die Thematik durch die reflexive und konstruktive Perspektive zu diskutieren. Zuletzt 

kommt man zum Ergebnis, dass der Staat mit den Mitteln, die die Gesellschaft erreicht, 

nicht die staatliche Schutzpflicht qualifizierte öffentliche Information zu leisten, erfüllt. 

Es gibt ein Untermaβschutz, mit einem Portal de Transparência „nicht transparent“ und 

einen Informationszugang „ohne Information“. 

 

Stichwörter: Gerichtsbarkeit der öffentlichen Politiken. Staatliche Schutzpflicht. 

Zugangsrecht zur Information und zur Transparenz. Gerichtsbarkeit der Gesundheit. 

Status activus processualis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A omissão e a ineficácia de políticas públicas que buscam efetivar os direitos 

fundamentais sociais é tema de análise e de discussão corrente entre os Tribunais 

estatais e no próprio Supremo Tribunal Federal. A crítica aparece ainda mais 

acentuada quando se tem em foco políticas públicas que buscam concretizar o direito 

social fundamental à saúde, que, na execução das políticas púbicas existentes, assim 

como na escassez de recursos, conduzem a um fenômeno de judicialização, em que 

o Judiciário aparece como um importante espaço de garantia desse direito (ou, até, 

como único espaço de garantia), ao determinar o fornecimento de medicamentos aos 

demandantes, por exemplo, agravando ainda mais as dificuldades orçamentárias já 

vivenciadas pelos Poderes Públicos.  

O que se observa, por sua vez, é que o Poder Judiciário, frente a uma demanda 

em busca do direito à saúde, medicamentos, próteses, tratamentos e outros, na sua 

tarefa de decidir, na maioria das vezes não possui conhecimento qualificado da 

atuação dos demais Poderes Estatais em matéria de saúde, no caso, da Secretaria 

da Saúde do Município na concretização das políticas públicas; não se encontra 

informado da realidade da sua comarca, podendo as decisões terem fortes 

consequências à localidade - o que é proferido pelo Poder Executivo em tons muitas 

vezes retóricos, sem dados, pois carece de estudo das reais consequências e 

impactos no orçamento, como em outras áreas. Não só isso, o Poder Judiciário, como 

a própria Defensoria Pública, Ministérios Público, entre outros entes envolvidos, não 

conhecem a trajetória do paciente, se este está demandando judicialmente sem 

mesmo ter requerido administrativamente ou se assim age para ter sua necessidade 

antes atendida, ou seja, “pulando a fila”, visto que, no caso de procedência na ação, 

esse paciente acaba tendo prioridade frente aos demais. 

Nesse contexto, verifica-se uma falta de informação sobre as políticas públicas, 

a Administração Pública, pois não há um canal que permita o acesso a informações 

qualificadas, diferenciadas e pormenorizadas referentes às políticas públicas, um 

lócus que permita a abertura e o diálogo entre os Poderes Estatais e a própria 

sociedade. 

Dessa forma, através de dados e resultados do estudo de caso referentes à 

judicialização da saúde realizado no Município de Santa Cruz do Sul no projeto 

“Judicialização e controle jurisdicional de Políticas Públicas: contributo para uma 
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gestão sistêmica da saúde a partir de uma cooperação entre os Poderes e atores 

sociais”1, projeto vinculado à FAPERGS e que possui recursos do Ministério da Saúde, 

além de ser destinado ao desenvolvimento de atividades que contribuam para a 

melhoria do SUS, busca-se estabelecer a realidade da judicialização de Santa Cruz 

do Sul, para, assim, passar à proposta de um Canal de Informação e Transparência 

em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE). Interessante é esclarecer que se 

propõe um projeto2 a ser implementado no Município de Santa Cruz do Sul na área 

da saúde, o que não impede que ele possa, também, vir a abranger outros municípios 

e outras áreas. 

Frente a isso, a problemática enfrentada consiste em responder como é possível 

propor, dentro de um contexto caracterizado pela judicialização da saúde e tomando-

se como referência as noções da teoria alemã de “dever de proteção estatal” 

(Schutzpflicht) e de status activus processualis, uma ampliação e qualificação das 

informações a serem disponibilizadas no âmbito municipal, através do Canal de 

Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), com 

dados qualificados referentes a políticas públicas no âmbito da saúde, como 

procedimento de potencialização da participação da sociedade e de atuação dos 

Poderes Estatais no controle de políticas públicas.  

Portanto, nesse caminho e a partir do estudo de caso da judicialização da saúde 

em Santa Cruz do Sul, como já referido, discute-se, com base na teoria alemã do 

dever de proteção, acerca do dever dos entes estatais de disponibilizar informações 

públicas qualificadas no que se refere à Administração Pública municipal em matéria 

de saúde, frente às obrigações impostas por lei aos entes estatais de transparência e 

acesso à informação, com fundamento na noção de status activus processualis, de 

Peter Häberle, proporcionar a abertura de informações referentes às políticas públicas 

da saúde no Município, potencializando-se tanto a participação da sociedade quanto 

a atuação dos Poderes Estatais no controle de políticas públicas.  

O trabalho possui como método de abordagem o hipotético-dedutivo, o qual 

permite que as hipóteses sejam, constantemente, testadas e falseadas, conforme o 

                                                           
1 Projeto coordenado pela Profª. Pós-Dra. Mônia Clarissa Hennig Leal e tendo a doutoranda como 
uma das pesquisadoras da equipe. 
2 O projeto que se propõe na tese é piloto, e será fruto de uma parceria voluntária entre a Secretaria da 
Saúde de Santa Cruz do Sul e a própria Universidade de Santa Cruz do Sul. Entendendo-se que através 
desse projeto-piloto será possível verificar a sua contribuição à Administração Pública e ao controle de 
políticas públicas, será proposta uma emenda à Lei de Acesso à Informação, como a própria 
configuração do Portal de Transparência pela Controladoria-Geral da União. 
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desenvolvimento e a profundidade da pesquisa; assim, utiliza-se a teoria do status 

activus processualis do constitucionalista alemão Peter Häberle e a teoria alemã de 

dever de proteção estatal (Schutzpflicht) como fundamentos para se propor uma 

ampliação e qualificação, além de uma procedimentalização, das informações a 

serem disponibilizadas no âmbito municipal referentes às políticas públicas da saúde. 

Como método de procedimento, utiliza-se o analítico, que busca construir e 

aprofundar análises, tecendo argumentação crítica e criativa diante da hipótese do 

trabalho e, nesse sentido, analisa-se tanto como ocorre o fenômeno da judicialização 

em geral, bem como a judicialização da saúde, buscando-se identificar como o seu 

controle pode ser realizado por meio do procedimento de abertura e de 

potencialização da participação da sociedade nas políticas públicas da saúde, como 

proposto. Quanto à técnica de pesquisa, utiliza-se a bibliográfica, com base em fontes 

secundárias, principalmente na consulta de bibliografia alemã junto à Ernst-Moritz-

Arndt-Universität Greifswald, na Alemanha, e a pesquisa de campo, devido à 

utilização do projeto referente à judicialização da saúde em Santa Cruz do Sul. 

Deve-se dizer que esta tese encontra-se plenamente ancorada ao Programa de 

Mestrado e Doutorado em Direito da UNISC, com Área de Concentração em Direitos 

Sociais e Políticas Públicas, que centra a sua preocupação na discussão de questões 

fundamentais para o Direito, para o Estado e para a Sociedade, a saber: (a) as 

perspectivas e desafios das demandas sociais cada vez mais complexas e tensionais 

que se apresentam à cotidianeidade; (b) o comportamento do constitucionalismo 

contemporâneo em face de tais demandas; (c) as políticas públicas de inclusão social 

e os processos de gestão dos interesses sociais. 

Para dar conta do objetivo proposto e responder à problemática, divide-se esta 

tese em cinco capítulos. No primeiro deles, analisa-se, doutrinária e 

jurisprudencialmente, o fenômeno do controle jurisdicional de políticas públicas, que 

perpassa pelo estudo dos aspectos históricos e conceituais da relação entre direito e 

política, bem como pela compreensão da judicialização e de seu contexto, para, então, 

chegar na temática da judicialização da saúde como fenômeno e problema nacional, 

a fim de identificar suas principais características e dificuldades.  

Em seguida, no segundo capítulo, verifica-se o conteúdo dos princípios 

fundamentais do acesso à informação, bem como da boa Administração Pública, 

princípio este último ainda pouco adotado na jurisprudência brasileira. Decorrente 

disso, menciona-se o contexto e os procedimentos da Lei de Acesso à Informação, 
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para, após, perscrutarem-se os procedimentos de participação e controle da 

Administração Pública, aqui, podendo-se referir ao Portal de Transparência e ao 

Serviço de Informação ao Cidadão – SICs, que em prática se analisa esses dois 

instrumentos criticamente no município de Santa Cruz do Sul. 

No terceiro capítulo, trabalha-se a dupla dimensão dos direitos fundamentais, 

colocando em foco a dimensão objetiva desses direitos, do que decorrem os efeitos 

da “eficácia de irradiação” (Ausstrahlungswirkung) e da “eficácia perante terceiros” 

(Drittwirkung), na concepção de que ao Estado cabe não somente a proteção dos 

direitos fundamentais nas suas relações com os indivíduos (direitos de defesa), mas 

também nas relações dos próprios indivíduos entre si (direitos de prestação), teoria 

oriunda da literatura e jurisprudência alemã pós-guerra, com notoriedade ao caso 

Lüth-Urteil de 1958, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão 

(Bundesverfassungsgericht). Após, como decorrência tida mais importante da 

dimensão objetiva, estuda-se o dever de proteção estatal (Schutzpflicht), dever de 

proteção dos indivíduos frente ao Estado e através do Estado, e suas formas de 

controle, quais sejam, a “proibição de excesso” (Übermaβverbot) e a “proibição de 

proteção insuficiente” ou “proibição de insuficiências” (Untermaβverbot), dois sentidos 

decorrentes do princípio da proporcionalidade, o que fundamenta a tese no sentido de 

dever de proteção estatal de acesso à informação e transparência. 

Na sequência, no quarto capítulo, abordam-se as concepções teóricas de Peter 

Häberle no que diz respeito à abertura da interpretação constitucional à sociedade, no 

seu conceito de interpretação aberta e plural dos direitos fundamentais, sendo essa 

tarefa não apenas na interpretação constitucional do Poder Judiciário, mas na 

interpretação realizada pelo Poder Executivo e Poder Legislativo, dessa forma, da 

própria Administração Pública. Para materializar essa teoria, o autor traz o status 

activus processualis, status decorrente da “teoria dos status” de Georg Jellinek, 

conformando-se como status de participação através do procedimento, o que faz, em 

seguida, verificarem-se os procedimentos contidos na Constituição Federal e 

classificá-los nesse sentido. 

Por fim, no quinto e último capítulo, através da análise crítica realizada no projeto 

“Jurisdição e controle jurisdicional de políticas públicas: contributo para uma gestão 

sistêmica da saúde a partir de uma cooperação entre os Poderes e atores sociais”, a 

fim de se afirmar o dever de proteção dos entes estatais em prestar informações e a 

transparência de políticas públicas, bem como de prestar informações qualificadas e 
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transparentes através de um procedimento público e transparente, com fundamento 

na teoria do status activus processualis, de Peter Häberle, propõe-se a criação de um 

Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP 

SAÚDE). 

Nesse caminho, advoga-se pela originalidade desta tese, primeiro, pelo seu 

estudo de caso referente à judicialização da saúde; segundo, pela adoção ao direito 

fundamental da boa Administração Pública como corolário de uma Administração 

Pública aberta e transparente; pela pesquisa realizada no Projeto, que serve de base 

à proposta, não havendo sido encontrado nenhum procedimento realizado na forma 

como a que aqui se propõe e com a abrangência que se requer nesta tese; também, 

por, através desse estudo, propor-se um procedimento de abertura e de pluralização 

na busca do controle de políticas públicas, decorrente de um dever estatal de prestar 

informações públicas, qualificadas e transparência, por meio de um procedimento 

aberto e plural; por fim, conta com um referencial teórico ímpar, que trata da noção de 

dever de proteção estatal (Schutzpflicht) e da noção de status activus processualis. 

Por derradeiro e a partir das considerações tecidas ao longo da tese, 

compreende-se que este trabalho possa contribuir para um melhor controle de 

políticas públicas, por uma visão diferenciada da Administração Pública, bem como 

para uma maior eficácia e eficiência das políticas públicas, tudo para um fim único, a 

concretização dos direitos fundamentais. 
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2 CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A INTERFACE ENTRE DIREITO E POLÍTICA 

 

“Grenzen des Rechtes und der Politik” (ROELLECKE, 2005, p. 1217) Esse 

capítulo possui justamente como pano de fundo “die Grenzen”, ou seja, as limitações, 

as fronteiras entre o direito e a política e, também, as suas consequências. Para isso, 

é preciso estabelecer e mostrar que a judicialização da política, da forma com que se 

apresenta atualmente, é própria do Estado Democrático do Direito, mas a relação 

entre o direito e a política é mais antiga, remontando a sua separação – pelo menos 

em termos institucionais – ao positivismo jurídico, que compreende os Poderes com 

funções típicas distintas, assim seja, o Poder Legislativo é encarregado pela criação 

da lei, o Poder Executivo pela sua execução e o Poder Judiciário pela sua aplicação.  

Não só isso, com um Tribunal Constitucional com a tarefa da guarda da 

Constituição, sendo o mesmo garantidor e concretizador de direitos fundamentais, no 

quadro que se desenha, principalmente, após a 2ª Guerra Mundial, acaba ele 

adotando uma postura mais ativa, positiva, deixando de figurar como mero legislador 

negativo, tendo que decidir, muitas vezes, sobre temas políticos ou com significativa 

repercussão política, não podendo se abster de tal tarefa3, pois sua obrigação é 

decidir.  

No Brasil, tal dimensão pode ser analisada principalmente após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, Democrática, que amplia de 

forma significativa o catálogo dos direitos fundamentais, permitindo um amplo acesso 

à justiça e apresentando um rol de ações que permitem o controle e a participação da 

sociedade nas tarefas públicas, como também em uma ampliação de competências 

do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, serão, com olhar nessa inter-relação entre direito e política, 

trazidas algumas considerações referentes ao Poder Judiciário e à sua atuação no 

Estado Democrático de Direito, para, após, trabalhar com o tema do controle de 

políticas públicas, em que a postura mais ativa do Judiciário é com maior clareza 

observada, pois o Supremo Tribunal Federal, frente à omissão, ineficácia ou 

                                                           
3 Embora sempre haja, ainda, a questão das “political questions” e, nesse sentido, indica-se o texto de 
Landa (2006), La Justicia Constitucional y la doctrina de las political questions, doutrina que originou-
se nos Estados Unidos a partir da posição judicial autorrestritiva nas resoluções de casos difíceis, sendo 
sua corrente contrária à pertencente ao ativismo judicial. 



21 
 

desvirtuamento de políticas públicas, ao decidir, acaba sendo acusado de “suposta” 

intervenção nas tarefas dos demais Poderes, violando, assim, o princípio da 

separação de poderes. 

Tais acusações tomam maior intensidade com o movimento de ações 

requerendo remédios, procedimentos, tratamentos, entre outros, assim sendo, 

quando da judicialização da saúde, em que o julgador enfrenta, por um lado, a 

complexidade das ações devido a questões técnicas, o que demanda um poder de 

decisão também complexo, como, por outro, o alto custo e os impactos financeiros 

das decisões, que, por sua vez, repercutem no planejamento orçamentário e, portanto, 

na esfera de deliberação política dos Poderes Públicos. 

Nesse quadro, a temática deste primeiro capítulo busca compreender a 

realidade hodierna dessa relação entre direito, política e Poder Judiciário, para então 

se poder analisar seus reflexos no fenômeno da judicialização da saúde no Brasil. 

 

2.1 Judicialização da política enquanto fenômeno próprio da jurisdição no 

Estado Democrático de Direito 

  

A relação entre o direito e a política possui sua concepção atual diretamente 

associada à positivação do direito (apesar de sua relação primária ser anterior a esse 

momento), em que as leis se encontram vinculadas à política, sendo o seu conteúdo 

apurado pela mesma. De tal modo, o direito passa a ser determinado pela política no 

positivismo jurídico, ou seja, o que vale juridicamente é pela política ditado. Observa-

se que, nesse cenário, a política encontra-se subordinada ao direito, não possuindo 

um conteúdo próprio, politicamente independente do direito (GRIMM, 2006, p. 6).  

A positivação do direito mudou a relação entre ele e a política encontrada até 

aquele momento, do Absolutismo. Não se tem mais um direito natural, um direito 

ditado pelos deuses, imutável; ou seja, não depende esse direito positivado da 

política, nem em seu conteúdo e nem em sua aplicação. O direito torna-se factível e 

passa a ser instruído como instrumento para fins políticos. Diante de tal quadro, a 

relação que permeava no Absolutismo entre direito e política muda, inverte-se, 

estando após a positivação do direito, a política em primeira dimensão (GRIMM, 2006, 

p. 3-8).  

Dessa forma, houve uma mudança na concepção da lei, do seu conteúdo e da 

sua validade. O que antes, no Absolutismo, era imutável, pois vinha a ser determinado 
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pela tradição ou pela instituição divina, agora é determinado pelo consenso racional4 

dos cidadãos. Pode-se aqui perceber que a lei passa a ser tida como uma criação 

racional, caracterizada pelos atributos da abstração e da generalidade, em que se 

encontram estabelecidas as condutas que são permitidas e proibidas. Nesse olhar, a 

legislação traça como seu objetivo principal o de, então, consolidar as conquistas da 

burguesia (LEAL, M.C.H., 2007, p. 14-15). 

No entanto, para que essa lei alcançasse também o Estado, tendo como fim a 

necessidade e pretensão da burguesia de limitar o seu poder e vincular os seus entes, 

carecia de uma lei que possuísse um status diferenciado, sendo essa a Constituição. 

Dessa forma, a Constituição5 aparece como instrumento que melhor pode ordenar os 

regramentos sobre competências e atribuições, de uma maneira neutra e racional 

(conforme a ótica liberal, livre de preceitos relacionados com o direito natural ou com 

rastros de vinculação religiosa); resultando, daí, a ideia de Constituição e sua 

particularidade com relação às demais leis (LEAL, M.C.H, 2007, p. 15). 

A Constituição aparece, assim, como limitação da política, mas com a face do 

direito positivo, visto que a solução apresentada não deixou a base do direito positivo. 

Baseia-se em uma decisão política, podendo ser modificada, já que não é possível, 

por meio da Constituição, vincular a política a princípios imutáveis. Daí ser possível 

concluir, novamente, que essa relação entre direito e política aparece como uma 

relação própria do positivismo jurídico (GRIMM, 2006, p. 10). 

Contudo, apesar de a lei ser mutável, com a Constituição essa alteração adquire 

uma maior rigidez, devido à sua própria importância, especialmente porque sua 

função é organizar e limitar a própria atuação do Estado. Todavia, o que ganha relevo 

é o fato de que, apesar de seu status diferenciado, de sua rigidez e importância, a 

                                                           
4 Deve-se destacar que a questão central do novo modelo proposto encontra-se na ideia de 
racionalidade, garantida pelo processo público de discussão que se estabelece em sua criação (LEAL, 
M.C.H., 2007, p. 12). 
5 Nessa perspectiva, afirma-se que não é de hoje que a Constituição afigura-se como o instrumento 
político-jurídico mais importante da organização social, sendo a sua superioridade hierárquica 
amplamente reconhecida. Contudo, não obstante a Constituição possuir tão grande importância, deve-
se atribuir apenas à Idade Moderna o crédito de tê-la “inventado”, pelo menos da maneira como é 
conhecida nos dias atuais e no que diz respeito ao seu caráter universal assumido nesse período, 
apesar das inúmeras variantes nacionais que se podem verificar (LEAL, M.C.H., 2007, p. 7). 
Menciona-se ainda que, apesar dessas variantes, pode-se considerar a Revolução Francesa de 1789, 
que, segundo Peter Häberle, é tida como a conquista cultural secular, como o “berço” desse novo 
constitucionalismo. O autor ressalta, ademais, que: “el actual Estado constitucional tiene muchos 
padres y muchas madres, en función de sus variantes nacionales pero también como tipo. 1789 
conserva sin embargo, formalmente y por lo que se refiere a los contenidos, un lugar especial” 
(HÄBERLE, 1998, p. 59). 
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Constituição não pode realizar uma total judicialização da política6, ou seja, ela não 

elimina a política, mas lhe coloca uma moldura, aparecendo a ideia de “Constituição 

como moldura” (GRIMM, 2006, p. 10)7. 

O que se quer afirmar é que a Constituição, de forma alguma, eliminou a política; 

todavia, delimitou um espaço dentro do qual ela poderia trabalhar e agir. Cunhado no 

alemão como Rahmenordnung, a “Constituição como moldura” ou “Constituição como 

ordem-quadro” lança a ideia de que no interior da Constituição encontra-se o que está 

permitido e o que está proibido: “o que se confia à discricionariedade do legislador é 

o que não está ordenado e nem proibido, isto é, aquilo que se encontra autorizado no 

interior do quadro”. E, como isso, limitam-se as decisões que o legislador pode adotar, 

limita-se o seu Spielraum8-9, assim seja, a “margem da atuação legislativa” 

(QUEIROZ, 2006, p. 10-11). Nesse olhar, é preciso ter-se presente que, no contexto 

liberal, não havia que se falar em uma significativa vinculação material do legislador; 

a Constituição, antes, preocupava-se mais com o procedimento legislativo e suas 

competências do que com conteúdos a serem observados; tanto que os próprios 

direitos fundamentais ficavam “à mercê” de seu reconhecimento e incorporação pelo 

legislador, não sendo parte propriamente da Constituição. 

Todavia, aqui cabe fazer uma ressalva, no sentido de que se a Constituição 

viesse apenas com a função de limitar a atuação política, ela acabaria, por sua vez, 

também sendo política (GRIMM, 1991, p. 18)10. Ela também trouxe a igualdade nas 

relações, tão almejada pela burguesia, e demais princípios burgueses. 

Sob a ideia de direito positivado e a separação entre direito e política pela 

legislação, o Judiciário ficava restrito aos preceitos pré-determinados pelo Poder 

Legislativo. Os juízes frente à lei não possuíam margem para a interpretação, devendo 

                                                           
6 A judicialização da política como fenômeno será com maior propriedade discorrida no seguir dessa 
parte do trabalho. 
7 “Aus diesen Grund kann die Verfassung vor vornherein nu eine Rahmenordung bilden, die politiche 
Entscheidugen ermöglichen, nich erübrigen soll” (GRIMM, 1991, p.17). 
8 A expressão Spielraum significa dizer que o destinatário da ordem tem um espaço aberto dentro do 
qual se torna possível fazer-se uma opção de como esse dever será cumprido de melhor forma, a partir 
de uma análise que leve em consideração a adequação entre os meios e os fins. No caso, é um espaço 
aberto ao legislador que, sobpesando as consequências, tem para atuar cumprindo a sua tarefa 
constitucional (LEAL, M.C.H., 2014, p. 201). 
9 Nas palavras de Alexy (1994, p. 421): “Dies aber heiβ, daβ der Adressat des Rettungsgebotes, wenn 
nich weitere Gründe einschränkend hinzutreten, einen Spielraum hat, innerhalb dessen wählen kann, 
wie er das Gebot erfüllen will. Mit dem Ausdruck >>Spielraum<< aber ist das für die Justitiabilität der 
Rechte auf positive Handlugen entscheidende Wort geffalen”. 
10 “Betrachtet man die Verfassung dagegen nur als Rahmen und Richtmaβ für die Politik, dann ist sie 
auf politiche Ausfüllung nachgerade angeweisen” (GRIMM, 1991, p. 18). 
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recorrer à interpretação autêntica do legislador. Existia uma interpretação o mais 

limitada possível, não havia espaço para a criatividade dos Tribunais. Tudo isso, por 

sua vez, desenha a relação (ou justamente a sua ausência de relação, visto a lógica 

da separação de Poderes, em que cada Poder do Estado tornava-se independente e 

autônomo) própria do Poder Legislativo com o Poder Judiciário (MAUS, 2000, p. 

131)11. 

Isso significa dizer, então, que o Poder Judiciário apresenta-se extremamente 

tímido, numa compreensão que foi imposta pela escola do Empirismo Exegético, 

movimento de interpretação silogística da norma, baseado no culto à palavra da lei e 

conectado às expectativas e aos ideais de igualdade e liberdade do novo direito 

burguês instituído. Nesse cenário, o juiz aparece proibido de interpretar a lei, cabendo 

somente a ele a tarefa de aplicar a norma ao caso concreto (técnica da subsunção). 

E, nessa atividade, não se concebia ao magistrado qualquer atividade criativa, pois 

sua atuação está baseada em fatores tidos como objetivos (LEAL, M.C.H., 2007, p. 

254-258)12. 

Nesse contexto, tem-se um juiz tido como “juiz boca da lei”, da forma que trazia 

Montesquieu, ou seja, a figura de um juiz de tarefa mecânica, neutra. A sua atividade 

estava restrita, vinculada e submetida às deliberações legislativas (LEAL, M.C.H., 

2007, p. 25), sendo “[...] o reconhecimento do caráter fictício da concepção da 

interpretação, de tradição justiniana e montesquiana, com atividade puramente 

cognoscitiva e mecânica e, assim, do juiz como mera e passiva ‘inanimada boca da 

lei’” (CAPPELLETTI, 1993, p. 32). 

                                                           
11 Nesse sentido, importante é apontar a relação entre o Poder Legislativo e Judiciário no contexto 
francês (civil law) e norte-americano (common law), contextos esses distintos, veja-se: “Assim, a partir 
desta supervalorização da lei como produto da racionalidade, produziu-se, na França, um sistema cuja 
lógica era a desconfiança com relação ao Judiciário, que permaneceu limitado, situação oposta àquela 
que se verificou na realidade norte-americana, onde, pelo exposto anteriormente, a desconfiança se 
deva com relação à lei e às assembleias onipotentes, vistas como potenciais neutralizadoras dos 
direitos naturais que constituem patrimônio inerente a todo indivíduo. Dentro deste contexto, em que o 
Legislativo é limitado pelos direitos, cabe ao Judiciário, a partir da Constituição, um papel ativo na sua 
salvaguarda, tendo origem, então, o ativismo judicial que, notadamente, marca o sistema de direito 
americano” (LEAL, M.C.H., 2007, p. 27-28). 
12 Corroborando ao assunto, Cappelletti (1993, p. 32-33) ensina, quando cita as escolas de pensamento 
com a sociological jurisprudence e o legal realism dos Estados Unidos, a Interessenjurisprudenz e a 
Freirechtsschule da Alemanha, como o método da livre recherche scientifique de François Geny na 
França, que as mesmas possuíam a ilusão de que o juiz se encontrava na posição de “declarar” o 
direito de maneira não criativa, apenas com os instrumentos da lógica dedutiva, sem envolver, assim, 
em tal declaração, a sua valoração pessoal. No entanto, todas as revoltas conduziram à descoberta de 
que, efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e complexo, e de que o mesmo, moral e 
politicamente, é bem mais responsável por suas decisões do que haviam sugerido as doutrinas 
tradicionais.  
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O fato de o legislador estar limitado à promulgação de normas gerais para um 

número de casos indefinidos evitaria a subjetividade do Poder Judiciário na sua 

atuação, em normas com vistas a um resultado concreto em casos individuais. Da 

mesma forma, fica em princípio vedado à jurisdição o estabelecimento de normas, 

pois cabe a ela decidir frente ao caso concreto (GRIMM, 2006, p. 14-15). 

Todavia, entende-se que essa separação entre direito e política, além de 

insuprimível, se constitui em uma separação meramente institucional (e não 

propriamente real, concreta), no sentido de que ao Poder Legislativo cabe a criação 

da lei e ao Poder Judiciário a aplicação da lei13. Porém, essa separação precisa ser 

analisada de forma mais complexa, no sentido de que não se pode afirmar que, ao 

julgar determinado caso, estará o juiz imune a influências políticas. A despolitização 

interna da aplicação do direito pressuporia que as normas jurídicas deliberadas pelo 

legislador pudessem determinar por completo a decisão de todos os fatos isolados, o 

que ocorreria, por sua vez, se fosse possível ao legislador prever todos os casos e 

esses fossem regulados por lei (GRIMM, 2006, p. 14-15). 

Ademais, diferentemente da crença liberal no sentido de apoliticidade da lei e de 

um aplicador tido como “neutro”, a quem não compete uma atribuição de sentido, 

hodiernamente entende-se que não há norma jurídica que não careça de 

interpretação. Destarte, o conteúdo político da aplicação do direito é inevitável. E, 

nessa mesma medida, a própria Justiça se constitui em um poder político – com a 

ressalva de que a aplicação do direito toma decisões de antemão dentro de um âmbito 

normativamente restrito, não vem ela perseguir objetivos políticos próprios, 

oferecendo, dessa forma, uma garantia maior de imparcialidade (GRIMM, 2006, p. 16) 

14-15. 

Nesse quadro delineado, a jurisdição constitucional aparece como um caso 

especial, no sentido de que, apesar de fazer parte do Poder Judiciário (o que 

resguardaria a mesma constitucionalmente contra influências políticas, devido a seu 

                                                           
13 Isso ocorre ao se compreender o Poder Executivo e Legislativo como poderes políticos e o Poder 
Judiciário como um poder neutro, de maneira a aplicar o direito de maneira imparcial, técnica, na forma 
de subsunção do fato a lei. 
14 Nessa direção, conforme afirma Costa (2013, p. 12): “Não existe novidade alguma na defesa de que 
não se pode exigir dos magistrados uma postura politicamente neutra, porque o Judiciário é uma 
instituição cuja função é realizar uma atividade política de importância fundamental: a aplicação do 
Direito, que não é uma função científica, muito embora o discurso judicial faça um grande esforço para 
se qualificar como tal”. 
15 Tal temática pode ser encontrada na obra de Mônia Clarissa Hennig Leal, abordando o surgimento 
dos Tribunais Constitucionais europeus e o debate de Schmitt x Kelsen (LEAL, M.C.H., 2007, p. 42-
50). 
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objeto de regulamentação e seu critério de decisão), ela se encontra mais perto ainda 

da política, isso porque há a alta necessidade de consenso e a difícil forma de 

alteração dessas normas. Ademais, essas normas são o fundamento do ordenamento 

jurídico, carregam os seus princípios basilares, possuindo, assim, um caráter 

altamente principiológico, o que abre margens maiores de interpretação e exige 

processos de concretização mais abertos. Mas a diferença maior, decisiva, consiste 

no fato de que o objetivo de regulamentação da Constituição e de controle do Tribunal 

Constitucional é na própria política. Dessa forma, é a jurisdição que realiza a interface 

de legislação e aplicação da lei, do direito e da política (GRIMM, 2006, p. 16). 

Assim, a figura da jurisdição constitucional constitui-se em um caso especial, 

pois, apesar de ser parte integrante do mesmo Poder16, encontra-se mais próxima da 

política do que os demais órgãos do Poder Judiciário. As normas constitucionais, com 

o seu caráter de princípio, dão abertura maior à interpretação do direito, exigindo 

processos de concretização mais abertos. Além disso, está-se tratando do órgão que 

possui como tarefa precípua a interpretação da Constituição, em caráter difuso ou 

concreto, e, sendo assim, o objeto de controle do Tribunal Constitucional é a política, 

tornando ainda mais tênue as fronteiras entre o direito e a política (LEAL, M.C.H, 2013, 

p.10). 

Com maior força e destaque aparece o Tribunal Constitucional com esse aspecto 

após a 2ª Guerra Mundial, isso porque as Constituições da segunda metade do Século 

XX positivaram direitos fundamentais, possuindo uma natureza também política, ao 

englobarem princípios de legitimação do poder e não somente a sua organização. O 

campo constitucional, nessa cena, é ampliado, a fim de abranger toda a sociedade, e 

não só o Estado. Com isso, a relação entre os Poderes é modificada, passando o 

Poder Judiciário a integrar a arena política e fazendo com que o constitucionalismo 

confiasse a ele essa tarefa; o que se justifica, em parte, pelas experiências negativas 

da legitimação do nazi-fascismo por meio do critério da vontade da maioria. Por isso, 

ao Judiciário17 e especialmente à justiça constitucional, foi confiada a guarda da 

                                                           
16 Interessante é fazer uma nota aqui no sentido de que, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal faz 
parte do Poder Judiciário, o que não ocorre, por exemplo, na Alemanha, em que a mais alta Corte não 
pertence aos Poderes Estatais, sendo autônomo nesse sentido.  
17 Corroborando ao mencionado, Maus (2000, p. 126) em seu texto discorre sobre o papel do Poder 
Judiciário após a 2ª Guerra Mundial: “O judiciário como superego da sociedade. A jurisdição na 
‘sociedade órfã de pai’ refere que o Judiciário assume, nesse contexto, após a II Guerra Mundial, por 
parte da população traços de uma veneração religiosa, da substituição da religião para o direito”. 
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Constituição, encerrada de modo permanente nos princípios fundamentais 

positivados na ordem jurídica (LEAL, M.C.H., 2007, p. 31 e 42)18.   

Desse modo, verifica-se que o Estado Constitucional de Direito toma forma e se 

consolida, substituindo-se o modelo que pode ser identificado como Estado Legislativo 

de Direito, no sentido de centralidade da lei e supremacia do Parlamento, em que as 

normas não poderiam ser aplicadas diretamente, ficando essas na dependência do 

desenvolvimento pelo legislador ou pelo administrador, além de não existir o controle 

de constitucionalidade das leis.  

No Estado Constitucional de Direito, por sua vez, a Constituição toma força 

própria, passa a valer como norma jurídica fundamental. E, a partir desse momento, 

não apenas disciplina o modo de produção das leis e dos atos normativos, mas 

estabelece limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao Estado. 

Nesse novo modelo, vigora a centralidade da Constituição e a supremacia judicial, 

compreendida como a primazia de um Tribunal Constitucional ou Suprema Corte na 

interpretação final e na decisão como vinculante às demais normas constitucionais 

(BARROSO, 2013, p. 3). 

Não só isso, pode-se afirmar, ainda, que, na medida em que o Tribunal 

Constitucional passa a ser determinante à sociedade, ele também se constitui em uma 

parte importante do processo político. Dessa forma, conclui-se que não há como 

sustentar um “direito apolítico”, como também não há como eleger o direito e a política 

como alternativas a serem escolhidas: “¡La alternativa <<Derecho o Politica>> se 

acredita como uma pseudoalternativa!” (HÄBERLE, 2004, p.11 e 29). 

Além disso, como o Tribunal sempre decide em nome da Lei Fundamental, ele 

passa a pertencer ao processo político, na medida em que o conduz e é influenciado 

por ele, assim como também ele próprio é conduzido por esse processo. Constitui o 

seu objeto a “Constituição da comunidade política” (HÄBERLE, 2004, p. 11). Dessa 

forma, a inter-relação entre Direito e Política, entre função jurisdicional e função 

                                                           
18 Aqui cabe trazer alguns esclarecimentos mais abrangentes, no sentido de que a supremacia 
constitucional é agora compartilhada por mais de cem países ao redor do mundo. Numerosos regimes 
pós-autoritários do antigo Bloco Oriental, da América Latina, da Ásia e da África, endossaram 
rapidamente os princípios do constitucionalismo moderno, isso, logo após a transição para a 
democracia. Da Alemanha à Espanha até a Rússia e a Turquia, Tribunais Constitucionais em toda a 
Europa começaram a desempenhar um papel importante em traduzir disposições constitucionais em 
diretrizes práticas para uso na vida comum. A Nova África do Sul e o Tribunal Constitucional da África 
do Sul tornaram-se símbolos da renovação pós-apartheid naquele país. Mesmo em países como Grã-
Bretanha, Canadá, Israel e Nova Zelândia (que eram tidos como os últimos bastiões da soberania 
parlamentar no estilo Westminster) aderiram rapidamente à tendência global rumo à 
constitucionalização (HIRSCHL, 2012, p. 27). 
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política, torna-se ínsita a essa Constituição, sendo essa separação apenas 

institucional, visto que, como a tarefa de ambos é resguardar a Lei Fundamental 

garantir os direitos fundamentais, não teriam como agir separados ou um oposto ao 

outro, mas em conjunto. 

Ainda mais, se “o político” for interpretado de uma maneira ampla, podendo ser 

caracterizado, segundo Häberle (2004, p. 17), com a sua relação potencial ou atual 

com a “res publica en su conjunto”, todas as funções estatais são funções políticas, 

diferenciam-se somente pelo modo que atuam frente à divisão republicana de 

trabalho; mas, de forma alguma, observa-se uma contraposição entre elas ou com o 

direito. Veja-se que o legislador democrático, ao interpretar a Constituição, também 

atua como juiz. Dessa forma, não há como, no Estado Democrático de Direito, ter-se 

o direito e a política como contrapostos, pois são aspectos parciais de um conjunto, 

ou seja, “funciones parciales de la res publica en su conjunto”. 

Desse modo, a separação entre o direito e a política é garantida apenas 

institucionalmente, no Estado Constitucional, pelas disposições da separação de 

poderes. Mas a observação desse limite de funções pressupõe que a política forneça 

programas decisórios à aplicação do direito, como preceitos jurídicos com capacidade 

de direcionamento social, visto que o Poder Judiciário, na obrigação de tomar uma 

decisão, deve exercer os seus critérios decisórios a partir do material jurídico 

existente. Resultado disso, e sendo essa tarefa tomada como ineficiente ou omissa 

pelo Poder Executivo, consequências, alterações na relação entre o direito e a política 

surgem, pois de aplicador do direito, o Poder Judiciário torna-se, forçosamente, o seu 

próprio criador (GRIMM, 2006, p.14), já que o mesmo, uma vez provocado, precisa 

decidir, pois essa é a sua tarefa.  

Tudo isso não se fazia tão evidente, contudo, em um contexto marcado pela 

pragmaticidade, representada pela existência de uma norma meramente 

compromissória, normas incorporadas formalmente ao texto constitucional, com futuro 

incerto para a sua realização. O que muda na concepção de um constitucionalismo 

democrático, tendo como base a centralidade da Constituição, é a sua força 

normativa, associada aos aspectos do caráter principiológico, à supremacia e a uma 

dimensão objetiva19 de direitos fundamentais, que conduzem a uma ampliação e 

transformação da natureza da atuação jurisdicional (LEAL, M.C.H., 2014, p. 201), 

                                                           
19 Maior profundidade se dará ao tema da dimensão objetiva dos direitos fundamentais no decorrer do 
trabalho. 
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chegando-se ao fenômeno de judicialização da política, com essa intensa atuação 

jurisdicional como mecanismo de defesa da Constituição (CITTADINO, 1999, p. 18) 

20-21. 

Nesse caminho, a judicialização da política possui como principal característica 

um protagonismo do Poder Judiciário. É resultante de uma confluência de fatores22 

que conduzem a uma transferência de decisões estratégias sobre o tema dos direitos 

fundamentais (decisões que antes eram reservadas às esferas políticas e 

deliberativas), ao Poder Judiciário, fazendo com que o direito, cada vez mais, seja um 

direito jurisdicional, construído pelos magistrados, e não pelo Legislativo (LEAL, 2013, 

p. 223)23. 

Frente a este aspecto, é possível falar-se em um “direito judicial” em 

contraposição a um “direito legal”, sendo um fenômeno próprio do Estado Democrático 

de Direito, com os seus objetivos e fundamentos, que asseguram o espaço necessário 

para interpretações construtivistas por parte da jurisdição constitucional (CITTADINO, 

1999, p. 18). Nesse contexto, sustenta-se, com Queiroz (2006, p. 247-323), que uma 

teoria normativa de interpretação constitucional deve incluir os três poderes, numa 

relação de diálogo e de cooperação, para o fim de estabelecer o significado do texto 

constitucional. 

Verifica-se, assim, que o Poder Judiciário, de aplicador do direito, passa, em 

certa medida, a seu “criador”. Diante de tal quadro, pode-se afirmar que, atualmente, 

apesar de a lei continuar sendo a principal fonte do direito no Brasil – característica 

                                                           
20 Não se pode deixar de destacar que há quem defenda, como Costa (2013, p. 20), que “a 
judicialização da Política é apenas um novo nome para o velho fenômeno de que as normas imutáveis 
são modificadas constantemente pelos intérpretes. Não há nada de novo no fato de que a interpretação 
é a forma pela qual modificamos as normas jurídicas impostas por uma autoridade superior, seja ela a 
autoridade da tradição, de deus, do rei, do povo ou do poder constituinte”.  
21 No Brasil, encontram-se dois textos expoentes sobre a matéria, sendo esses de Gisele Cittadino, 
“Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes” (1999) e, de Luiz 
Wernek Vianna, “A judicialização das relações sociais” (1999). 
22 Bucci (2006, p. 192) atribui o fenômeno da judicialização da política aos seguintes fatores: “os 
processos coletivos, a abertura ao tratamento de interesses difusos e coletivos, a adoção de 
tecnologias de informação e comunicação, e uma série de inovações processuais e procedimentais 
que decorrem da litigiosidade de massa, isto é, a ampliação das formas de acesso à justiça e, ligado a 
isso, o aumento da importância social dessas formas de solução de controvérsias, em busca de maior 
amplitude e eficácia”. 
23 Isso decorre, também, de uma confiança cada vez maior nos Tribunais e nos meios judiciais para 
tratar das principais questões morais, questões de políticas públicas e controvérsias políticas, o que faz 
com que o Poder Judiciário decida um leque cada vez maior de questões, incluindo o alcance das 
liberdades de expressão (Lei de Imprensa) e de religião (caso dos crucifixos), direitos de liberdade, 
igualdade, privacidade, direitos transidividuais (HIRSCHL, 2012, p. 26). 
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própria do sistema da civil law -, cada vez mais a solução do conflito não reside tanto 

no texto da lei em si, mas sim na construção de uma solução para o caso concreto. 

Tem-se aqui, ainda, para prosseguir, que a judicialização24 pode ser tanto da 

política como do direito. A judicialização da política se refere à relação do Poder 

Judiciário com os demais poderes, Executivo e Legislativo, havendo uma espécie de 

“intervenção” nas competências desses; já a judicialização do direito consiste na 

tendência de, cada vez mais, haver um direito jurisprudencial. As duas espécies de 

judicialização possuem o mesmo pano de fundo, ou seja, decorrem da transferência 

de decisões tidas como estratégicas, envolvendo larga discussão sobre os direitos 

fundamentais, decisões sobre temas tidos como polêmicos, de impacto social, que 

são tendencialmente mais voltados para a deliberação política, ao Poder Judiciário 

(LEAL, M.C.H, 2013, p. 224)25. 

                                                           
24 Em complemento, abarca-se ainda a obra de Barroso (2013, p. 5) que traz também uma conceituação 
ao fenômeno da judicialização, no sentido que tal fenômeno significaria “que questões relevantes do 
ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. 
Trata-se, como intuitivo de uma transferência de poder para as instituições judiciais, em detrimento das 
instâncias políticas tradicionais, que são o Legislativo e o Executivo. Essa expansão da jurisdição e do 
discurso jurídico constitui uma mudança drástica no modo de se pensar e de praticar o direito no mundo 
romano-germânico”. 
25 Não há como deixar de abordar a forma com que Hirschl (2012, p. 31-35) separa a judicialização da 
política em quatro categorias principais: funcionalistas, centradas em direitos, institucionalistas e 
centradas nos Tribunais. 1. A primeira dessas categorias atribui a judicialização das últimas décadas à 
proliferação de níveis de governo e à correspondente emergência de uma larga variedade de órgãos 
administrativos semiautônomos e regulatórios do Estado. Segundo essa abordagem, Judiciários 
independentes e ativos seriam necessários para o monitoramento eficiente do Estado Administrativo 
em constante expansão. Disto decorre que, face ao moderno Estado Administrativo incorporar noções 
de governo como criador ativo de políticas, que se exige um Judiciário ativo e com poder de estabelecer 
e fiscalizar estas políticas. 2. A segunda abordagem, centrada em direitos, vem a enfatizar a prevalência 
do discurso sobre direitos ou a maior consciência de questões de direitos, ambas refletindo e 
contribuindo com o que se pode identificar como judicialização que vem de baixo, “de baixo para cima”, 
ou seja, quando as instituições jurídicas são vistas pelos movimentos sociais, grupos de interesse e 
ativistas políticos, como órgãos decisórios mais respeitáveis, imparciais e eficientes do que as outras 
instituições, que são tidas como burocráticas e tendenciosas. Reforça-se com a percepção da 
corruptibilidade da negociação política. 3. Uma terceira abordagem, enfatiza características 
institucionais, no sentido de que a proliferação da democracia em todo o mundo é apontada como a 
principal causa da judicialização e da expansão do Poder Judiciário de modo geral, podendo-se falar 
que “mais democracia é igual a mais tribunais”. 4. A quarta e última abordagem, assemelha, que seriam 
os juízes e Tribunais as principais forças propulsoras por detrás da expansão do Poder Judiciário. 
Diante de tais categorias, pode-se observar que, de uma forma ou outra, o autor, apenas, até agora, 
aborda a sistematização das causas da judicialização antes já estudadas. Mas ele vai mais longe e 
afirma que nenhuma dessas quatro abordagens seriam realistas, que levam a sério a conceituação dos 
Tribunais como instituições políticas. Apresenta, assim, segundo o autor, uma abordagem mais 
estratégica e realista da judicialização da política, uma “judicialização vinda de cima”, a judicialização 
advinda de quem possui poder, a dos ricos, afirmando que os mesmos são principais catalisadores da 
mesma; entendida, dessa forma, como “judicialização da megapolítica”, resume-se na luta por poder 
político, bem como os conflitos ente visões de mundo e preferências políticas. Resta evidente, dessa 
forma, que analisa a judicialização da política como um “fenômeno político”. 
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Em síntese, destaca-se, como causa da judicialização da política, a aproximação 

entre direito e política, que sempre existiu, apenas, agora, no contexto democrático, 

toma mais força e dimensão. Disso percebe-se que, cada vez mais, decisões políticas 

acabam sendo decididas pelo direito. Tal fenômeno também, não se pode deixar de 

mencionar, é fruto da própria desconfiança com relação à política e à vinculação dos 

poderes políticos a Constituição.  

Ademais, a criação desse novo “espaço público judicial” que é o Poder Judiciário, 

revela um movimento que vem de baixo, qual seja, da sociedade para o Estado, sendo 

consequência desse processo aquilo que se pode denominar como dimensão positiva 

da judicialização da política, isso não apenas em face do reforço dos direitos 

fundamentais e do surgimento de uma nova arena pública, mas do empoderamento 

do cidadão26 e da própria sociedade27 na busca (individual ou coletiva) da 

concretização de seus direitos (CITTADINO; COLODETTI, 2013, p. 9)28.  

No entanto, há também um lado tido como “negativo” dessa judicialização, sendo 

uma espécie de “judicialização” distorcida, não mais vinculada aos altos índices de 

controle de constitucionalidade das leis, mas ao fato de que, ao decidir determinados 

casos, o Poder Judiciário acaba por determinar a agenda política, seja porque se 

considera o principal intérprete do compromisso constitucional, o que, por sua vez, 

revela um “ativismo judicial”29, em que a Corte, de sua função de promoção e 

salvaguarda da deliberação democrática, passa a atuar como elite do poder jurídico, 

                                                           
26 Nesse contexto, pode-se abordar como exemplo o instituto do amicus curiae, que faz com que a 
sociedade possa participar dos processos judiciais, lutar pelos seus direitos e pela sua concretização, 
como se verifica no casos da união homoafetiva, dos fetos anencefálicos, por exemplo. 
27 Häberle (1997, p. 12), ao tratar do Tribunal Constitucional Alemão como um Tribunal Político, ressalta 
a concepção de que o Tribunal não só regula o Estado, mas a sociedade também, transformando-a em 
uma “sociedade constituída”, que vai ao encontro de sua teoria da “sociedade aberta de intérpretes da 
Constituição”, em que realiza uma crítica aos métodos tradicionais da interpretação constitucional, 
quando afirma que a teoria da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de 
interpretação de uma “sociedade fechada”, reduzindo-se o seu âmbito de investigação, a princípio, à 
interpretação dos juízes e aos procedimentos formalizados. Assim sendo, o autor defende a tese para 
uma interpretação pluralista, aberta da Constituição.  
28Em vista disso, observa-se que o juiz constitucional não opera mais na forma do positivismo antigo. 
Na modernidade, verifica-se que além de utilizar de representações normativas, também se vale de 
valores sociais. Dessa forma, o sistema jurídico não seria construído de forma isolada, mas por um 
sistema de comunicações, em que o juiz é interventor, criador de soluções requeridas pela sociedade 
(NOVAIS, 2006, p.17-67). 
29 Maior ênfase ao fenômeno do ativismo judicial se dará a seguir quando se trará o tema da atuação 
do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas. Ademais, por Hirschl (2012, p. 29), a 
judicialização da política vem sendo compreendida como um fenômeno sociopolítico amplo, sendo 
muitas vezes retratada como sinônimos de jurisprudência de direitos e ativismo judicial; que, como se 
verá, não é a concepção elegida para este trabalho. 
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transformando-se em meio de controle social, através da hermenêutica constitucional 

(CITTADINO; COLODETTI, 2013, p. 9). 

No que se refere ao Brasil, para se falar do fenômeno aqui estudado, antes se 

deve mencionar que, em contexto histórico, os direitos humanos e fundamentais foram 

definitivamente incorporados ao debate político e ao ordenamento jurídico brasileiro 

com a emergência dos movimentos de defesa dos direitos humanos nos anos 70, 

principalmente dos direitos relativos à vida e à integridade física daqueles que lutavam 

contra o regime autoritário; como, nos anos 80, pela reconquista dos direitos de 

participação política e a sua efetiva participação no próprio processo constituinte; e, 

após a promulgação da Constituição democrática, nos anos 90, pelas frequentes 

denúncias de violações de direito fundamentais das camadas mais baixas da 

sociedade, pelo direito à vida e à integridade física conquistada e pelos benefícios 

econômicos prolatados pela nova constituinte (CITTADINO, 1999, p. 16-43).  

Além do mais, o próprio texto da Constituição de 198830 conferiu estatuto de 

poder ao Judiciário, que durante o regime militar, frente à Constituição de 1969, não 

gozava de independência e autonomia. Assim, o Poder Judiciário, como agente 

político, passa a controlar a constitucionalidade e arbitrar conflitos entre o próprio 

Legislativo e Executivo. Oportuno referir, ainda, que, em tese, na atual conjuntura, não 

há decisão que seja proferida pelo Executivo31 ou aprovada pelo Legislativo que não 

seja passível de apreciação judicial (SADEK, 2011, p. 15).  

Não só isso, com a promulgação da Constituição de 1988, pode-se identificar um 

retorno à arena pública, um “movimento de retorno ao direito” no país. A Constituição 

Federal converte, em sua maioria, os direitos da Declaração da ONU (Organização 

das Nações Unidas) de 1948, em direitos no país e, dessa maneira, são instituídos 

uma série de mecanismos processuais, além de permanecerem outros, como a ação 

popular, por exemplo; define os fundamentos e objetivos do Estado do Direito; e, 

apresenta um extenso rol de direitos fundamentais e a previsão de políticas públicas 

com o fim de concretizar esses direitos (CITTADINO, 1999, p. 23-24). 

Frente a isso, percebe-se que, quando a aplicação do próprio direito exige a 

adoção de uma postura mais ativa e a Constituição chega a vedar, de forma explícita, 

                                                           
30 Vianna (1999, p. 16-34) assevera que no Brasil o processo de judicialização da política se deu pela 
adoção de um modelo de controle abstrato de constitucionalidade e não da assunção de novos papéis 
às antigas instituições. 
31 Apesar de se poder citar em sentido contrário o processo de Impeachment. 
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a redução de direitos fundamentais a diretrizes programáticas, parece que, de 

espantoso, passa a ser “comum” o crescente grau de judicialização verificado desde 

1988 (COSTA, 2013, p. 38).  

Cumpre asseverar, ainda, que o fenômeno da judicialização, como já destacado 

anteriormente, não é algo exclusivamente brasileiro, podendo ser encontrado em 

outros países, como Espanha, Itália, França, Portugal e Alemanha32 (RUIZ, 2010, p. 

89-106). Percebe-se, no entanto, que, no Brasil33, ele parece ter assumido proporções 

maiores, em razão da constitucionalidade abrangente e do sistema de controle de 

constitucionalidade vigente no país, em que se observa um amplo acesso ao Supremo 

Tribunal Federal pela via de ações direitas, dentre outros aspectos já referidos 

(BARROSO, 2013, p. 5)34. 

O legislador constituinte confiou ao Supremo Tribunal Federal o controle abstrato 

da constitucionalidade das leis, mediante a provocação da comunidade de intérpretes 

da Constituição35 prevista no artigo 103 da Constituição Federal (VIANNA, 1999, p. 

16-44) 36. E, não raras vezes, essas decisões acabam por ter reflexos e consequências 

                                                           
32 Barroso (2013, p. 5) ainda enfatiza apresentando: “o fenômeno é mundial, alcançando até mesmo 
países que tradicionalmente seguiram o modelo inglês – a chamada democracia ao estilo de Westimer 
-, com soberania parlamentar e ausência de controle de constitucionalidade. Exemplos números e 
inequívocos de judicialização ilustram a fluidez da fronteira entre política e justiça no mundo 
contemporâneo, documentando que nem sempre é nítida a linha que divide a criação e a interpretação 
do Direito. Os precedentes podem ser encontrados em países diversos e distantes entre si, como 
Canadá, Estados Unidos, Israel, Turquia, Hungria e Coreia, dentre muitos outros. No início de 2010, 
uma decisão do Conselho constitucional francês e outra da Suprema Corte americana produziram 
controvérsia e a reação política dos dois presidentes. Na América Latina, o caso da Colômbia é um dos 
mais significativos”. 
33 Para complementar, Barroso (2013, p. 5) cita três principais causas, sendo elas não só para o 
fenômeno em solo brasileiro, veja-se: “A primeira delas é o reconhecimento da importância de um 
Judiciário forte e independente, como elemento essencial para as democracias modernas. Como 
consequência, operou-se uma vertiginosa ascensão institucional de juízes e tribunais, assim na Europa 
como em países da América Latina, particularmente no Brasil. A segunda causa envolve certa desilusão 
com a política majoritária, em razão da crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos 
em geral. Há uma terceira: atores políticos, muitas vezes, preferem que o Judiciário seja a instância 
decisória de certas questões polêmicas, em relação às quais exista desacordo moral razoável na 
sociedade. Com isso, evitam o próprio desgaste na deliberação de temas decisivos, como uniões 
homoafetivas, interrupção de gestação ou demarcação de terras indígenas”.  
34 Para Moreira (2012, p. 26), em uma visão mais crítica, a judicialização da política alcançou patamares 
alarmantes no Brasil. Enfatiza que, sob o argumento que no Brasil se vive em uma democracia de 
direito, o sistema da justiça passou a tutelar todas as áreas, interferindo em políticas públicas, no mérito 
do ato administrativo, desbordando de suas competências para envolver-se em assuntos  que foram 
tradicionalmente não lhe destinados, mas aos Poderes Públicos, Legislativo e Executivo, violando 
assim a autonomia destes poderes, tudo sendo submetido ao jurídico. Seria uma tentativa de 
“colonização do mundo da vida” pelo sistema judiciário, havendo um alargamento do aspecto 
argumentativo, desvinculando a argumentação jurídica de qualquer vinculação da lei. 
35 Essa expressão vem da teoria de Peter Häberle (1997), da “sociedade aberta de intérpretes da 
Constituição”, conforme já se traçou alguns comentários na nota de n. 21. 
36 O artigo 103 da Constituição Federal menciona como legitimados ao propor Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito 
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políticas, sejam de cunho estrutural, de caráter orçamentário, ocorrendo que decisões 

que antes eram tomadas pelos poderes públicos, Legislativo e Executivo, passam ao 

Poder Judiciário (LEAL, M.C.H., 2013, p. 217-246). 

Nesse quadro, o Poder Judiciário, na atualidade, frente a todos os aspectos 

antes discorridos, não é entendido mais como a última medida. O cidadão ao estar 

em conflito toma o Poder Judiciário como a medida primeira a ser tomada37, não 

recorrendo a formas extrajudiciais de solução de conflitos, isso mesmo apesar da 

morosidade e demais problemas desse Poder, porque ainda essa instituição é aquela 

que lhe dará uma resposta, solucionará o seu problema; por isso, como por demais 

fatores, o Judiciário encontra-se à frente de uma explosão de litigiosidade, 

judicializando-se tudo, trata-se de uma “judicialização da vida”38-39-40.  

Também, há de se acrescentar aqui o caso da judicialização da saúde, visto que 

se percebe, muitas vezes (e como será delineado na sequência do trabalho), que o 

cidadão que necessita algum medicamento, tratamento, não o busca na Secretaria de 

Saúde de sua cidade, Poder Executivo, indo, muitas vezes, direto ao Poder Judiciário, 

tornando crescentes os casos de judicialização, bem como sua complexidade. 

Para contextualizar essa explosão de litigiosidade, revela-se interessante a 

análise dos dados do relatório do programa “Justiça em Números” do CNJ – Conselho 

Nacional de Justiça, de 2015, tendo como ano base o ano de 2014, em que se observa 

                                                           
Fundamental, o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 
Deputados; a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o 
Governador de Estado e do Distrito Federal; O Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; o partido político com representação no Congresso Nacional; e, a 
Confederação Sindical ou entidade de Classe de âmbito nacional (BRASIL, 1988, 
<http://planalto.gov.br> ). 
37 Verifica-se, nesses contornos, com Garapon (2001, p. 151), que a transposição dos problemas 
humanos e sociais em termos jurídicos compromete os vínculos sociais. O que era solucionado 
espontânea e implicitamente pelos costumes, torna-se formal e explicitamente pelo juiz. Daí da 
judicialização das relações sociais. Por outro lado, devendo justificar toda e qualquer intervenção, a 
justiça se lança num processo infindo de enunciação da norma social, ou seja, pela voz do juiz, o direito 
se empenha em um trabalho de nominação e de explicitação das normas sociais que transforma em 
obrigações positivas o que era de obrigação social. 
38 A expressão “judicialização da vida” é encontrada em texto de Barroso (2009, p. 1), em que trabalha 
os temas da judicialização da política e o ativismo. 
39 Exemplo disso é a chegada de casos como o de um vizinho demandar judicialmente o outro pelo fato 
de pai e filho jogarem futebol e utilizarem o muro da divisa como goleira, como foi um caso de Santa 
Cruz do Sul, RS, ou seja, questões que antes eram resolvidas em uma conversa, tomando chimarrão 
ou café, passam a ser decididas na esfera do Poder Judiciário.  
40 Nesse sentido, afirma Garapon (2001, p. 142 e 151) que a “democracia não tolera mais qualquer 
outra magistratura que não seja a do juiz”.  Está-se solicitando ao Poder Judiciário não tanto uma 
decisão jurídica, porém a designação de uma pessoa referente: assistente social, terapeuta, educador, 
tutor, gerente de tutela etc.  
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que o Poder Judiciário iniciou o ano de 2014 com um estoque de 70,8 milhões de 

processos, havendo a estimativa de que, até o final de 2014, tenha-se ultrapassado o 

número de 71,2 milhões de processos pendentes, sendo que a Justiça Estadual detém 

cerca de 70% dos casos novos e quase 81% do total de casos pendentes do Poder 

Judiciário (JUSTIÇA EM NÚMEROS, 2015, <http://www.cnj.jus.br>). Dessa forma, 

tendo em vista o número de 202.033.670 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2015, <http://www.ibge.gov.br>), tem-se, em 2014, que a 

proporção é de um processo para cada 2,75 habitantes. 

Para prosseguir, de maneira exemplificativa, citam-se alguns exemplos em que 

questões de relevância política e social foram discutidas pelo Poder Judiciário, em 

especial pelo Supremo Tribunal Federal: pesquisas com células-tronco embrionárias 

(ADIN 3510/DF); liberdade de expressão e racismo (HC 82424/RS – caso Ellwanger); 

interrupção da gestação de fetos anencefálicos (ADPF 54/DF); restrição ao uso de 

algemas (HC 91952/SP e Súmula Vinculante n. 11); legitimidade de ações afirmativas 

e quotas sociais e raciais (ADIN 3330/DF); vedação ao nepotismo (ADC 12/DF e 

Súmula n. 13); e uniões homoafetivas (ADPF 132/RJ) (BRASIL, 

<http://www.stf.jus.br>). 

Merece destaque, também, a realização de diversas audiências públicas perante 

o Supremo Tribunal Federal, em especial, a primeira audiência pública referente ao 

uso de células-tronco em pesquisas e terapias, na ADIN 3.510/DF; e a audiência 

pública da saúde, para debater a questão da judicialização de prestações de saúde, 

fornecimento de medicamentos e de tratamentos fora das listas e dos protocolos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), não tendo nenhuma ação diretamente conexa ao 

caso, como havia ocorrido no Supremo Tribunal Federal, foi requisitada para o fim de 

colaborar nas decisões futuras envolvendo a matéria, como se verá no que segue 

deste trabalho. 

Diante do todo exposto, Garapon (2001, p. 155) assevera que não se pode 

esquecer que uma das tarefas do Poder Judiciário é julgar, apesar de tudo e 

independente da complexidade da matéria.  Sendo o Poder Judiciário provocado, 

deve julgar, não possui outra alternativa, não pode ele pedir para protocolar o pedido 

diversas vezes e apresentar obstáculos à resposta; uma vez provocado, deverá  

decidir, independente de tratar-se de um caso de roubo de abóboras, de galinhas ou 

de casos de bioética ou de crimes contra a humanidade, estas últimas que não 

http://www.ibge.gov.br/
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constituem o cotidiano do juiz, mas como sobre ele decorrem as características da 

jurisdição como a indelegabilidade e inafastabilidade, não pode se abster.  

Afirma o autor ainda (2001, p. 156) que se costumava dizer, na Inglaterra, que 

“o Parlamento pode tudo fazer, salvo transformar o homem em mulher”, o que hoje já 

é possível. O progresso da ciência e das biotecnologias coloca questões radicalmente 

novas, que os próprios cientistas não pretendem resolver. A justiça é, então, 

convocada para questões relativas à identidade do homem, quer se trate de uma 

questão relativa à bioética, ao transexualismo, à eutanásia ou à medicina preventiva. 

Os juízes se defrontam a cada caso com um problema, por vezes, metafísico, cuja 

solução não é dada apenas pelo direito, carecendo de médicos, especialistas, 

cientistas e outros profissionais. 

Todavia, essa dita “interferência” muitas vezes não é vista com bons olhos pelos 

demais poderes, que proclamam a ruptura do princípio da separação dos poderes, 

levando à apresentação, pelo Poder Legislativo, mais especificamente, pelo deputado 

Nazareno Fonteles, em 2011, do Projeto de Emenda Constitucional n. 33, que 

buscava ampliar o quórum para as decisões jurídicas de inconstitucionalidade, como 

condicionava o efeito vinculante das súmulas à aprovação no Congresso Nacional e 

impedia o controle jurisdicional da constitucionalidade de Emendas à Constituição. 

Não só isso, destaca-se também o fato de que, se existe um controle judicial 

mais presente sobre a atuação governamental, esse controle não pode ser 

interpretado puramente como um exercício de “voluntarismo” por integrantes da 

magistratura, mas, sim, como um movimento consistente, formalizado pelo Poder 

Legislativo, visto que se o Poder Judiciário pode assim agir é porque o Poder 

Legislativo lhe concedeu essa prerrogativa através da lei. Dessa forma, o próprio 

legislador arquitetou um arcabouço legal que propicia sucessivas oportunidades de 

controle (BUCCI, 2006, p. 1-50)41.  

Assim sendo, delimitado o quadro de como se encontra a relação entre direito, 

política e Poder Judiciário, refletir-se-á, na sequência, acerca da tarefa do Supremo 

Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, para analisar-se sua atuação no 

controle e na concretização de políticas públicas e discutirem-se as principais críticas 

                                                           
41 Oportuna passagem de GRIMM (1991, p. 195): “Der >>Kampf ums Recht<< spielt sich primär im 
Parlament und in der parlamentarischen Auseinandersetzung ab, begleit von und unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit, nicht primär vor den Schranken BVerfG”. 
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dessa sua atuação, principalmente no que diz respeito à “suposta” violação do 

princípio da separação de poderes. 

 

2.2 O Supremo Tribunal Federal e sua tarefa constitucional: a atuação do 

Poder Judiciário no controle e na concretização de políticas públicas42  

 

No Estado Constitucional Democrático, como já exposto, a jurisdição 

constitucional ganhou importância como garantidora da Constituição e dos direitos 

fundamentais; mas, em decorrência disso e em nome de sua concretização, quando 

das decisões envolvendo o controle de políticas públicas, é acusada de “suposta” 

violação ao princípio da separação de poderes, de ser ativista, em um contexto 

caracterizado por fenômenos como a judicialização do Direito e da Política. Em razão 

disso, a abordagem teórica de tal tema ganha importância para, após, falar-se mais 

pontualmente da judicialização da saúde, que se constitui no pano de fundo para a 

propositura do CITAPP e para o estudo aqui proposto. 

Nesse cenário, para se discutir a atuação do Poder Judiciário no controle de 

políticas públicas, deve-se investigar, em primeira análise, o seu papel constitucional. 

Nesse sentido, utilizar-se-á o texto de Barroso (2014, p. 1), já quando Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, para montar esse quadro, sendo que o autor traz como 

três os principais papéis desempenhados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo eles: 

contramajoritário, representativo e iluminista43. Sobre os mesmos, passa-se a tecer 

algumas considerações. 

No que diz respeito ao primeiro papel, o contramajoritário, verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal assume como uma de suas tarefas proteger as minorias, 

em face de decisões majoritárias, sejam elas manipuladas ou não, atuando, de tal 

                                                           
42 Apesar de não ser objeto do trabalho a discussão referente ao conceito de políticas públicas, 
menciona-se que Bitencourt (2013, p. 48) assevera: “Conceituando políticas públicas, diz-se que é a 
coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para 
a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. É uma caracterização 
bem ampla, pois envolve inclusive a atuação normativa, reguladora e de fomento em áreas 
diversificadas, mas a plena execução desses itens somada às ações concretas do Poder Público é o 
que possibilitará os fins almejados tanto pela Constituição como pela sociedade. Logo, pode-se dizer 
que o conceito de políticas públicas é um conceito construído discursivamente pelos atores sociais, 
isso porque a Constituição não estabeleceu juridicamente um conceito de política públicas e sequer 
definiu exaustivamente um rol de ação governamental, e nem o poderia fazer, tendo em vista que uma 
política pública visa justamente atender a uma necessidade a partir de uma realidade histórica, social 
e cultural dentro de determinado espaço”. 
43 Apontando esses três papéis do Supremo Tribunal Federal não se pretende descartar nenhum outro, 
ou seja, apresenta-se os mesmos de uma forma exemplificativa e não exaustiva. 
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modo, contramajoritariamente, a partir de um conceito que se vincula a uma noção 

material de democracia (QUEIROZ, 2006, p. 300). Cabe a ele proteger os grupos 

minoritários de eventuais excessos da maioria ou, até mesmo, contra abusos 

perpetrados pelo próprio Poder Público e seus agentes. Em linhas gerais, o papel das 

Cortes Supremas consiste em invalidar leis e atos normativos emanados tanto pelo 

Poder Legislativo como pelo Executivo, com a função precípua de garantia dos direitos 

fundamentas, que, nas palavras de Novais (2006, p. 18), operam como “trunfos contra 

a maioria”44. Trata-se, em última análise, de uma possibilidade de juízes não eleitos 

sobreporem a sua interpretação da Constituição à dos agentes públicos (BARROSO, 

2014, p. 5). Assim, muitas vezes, a minoria que “perde” no Parlamento acaba por 

“vencer” no Poder Judiciário (NOVAIS, 2006, p. 18). 

Isso porque, em um Estado Democrático de Direito, não se pode sustentar, 

legitimar uma concepção “fraca” de democracia. Dessa forma, ter um direito 

fundamental que legitima os interesses da minoria configura-se em um trunfo contra 

a maioria, pois o Estado deve respeitá-lo (NOVAIS, 2006, p. 18). Mas isso não significa 

que a maioria sempre vai sucumbir frente à minoria. Ao se adotar uma concepção 

material de democracia, não se quer dizer que haverá uma maioria contra uma minoria 

e que a primeira sempre irá prevalecer, mas sim que há grupos minoritários (como na 

ação da marcha da maconha, na decisão das cotas raciais, no caso de participação 

de empresas no financiamento eleitoral, entre outras) que possuem concepções e 

opiniões diferentes e que nem por isso devem ter os seus direitos violados e, mais do 

que isso, devem ter a proteção dos seus direitos garantida; os seus direitos são tão 

fundamentais quanto os de qualquer outro grupo ou do resto da população. O 

problema é que, muitas vezes, proteger os direitos dessa minoria significa contrariar 

deliberações de caráter majoritário, ou seja, os direitos fundamentais apresentam-se 

como limites à própria deliberação da maioria (LEAL, M.C.H., 2007, p. 50-52).  

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário um papel político-jurídico 

contramajoritário, zelando pelos direitos fundamentais da minoria, grupos renegados 

e marginalizados, o que confere um novo significado aos próprios Tribunais 

Constitucionais, associado a uma nova concepção de cidadania, configurando-se 

                                                           
44 Novais (2006, p.17) explana mais, no sentido que entende que possuir um direito fundamental, em 
um Estado de Direito, equivale a ter um trunfo num jogo de cartas. A carta prevalece sobre todas as 
outras, mesmo sobre as de valor facial mais elevado; a força da qualidade de trunfo, que lhe é 
reconhecida segundo as regras do jogo, bate a força do número, da quantidade, das cartas de outros 
naipes. 
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como um contra-poder que protege o indivíduo frente aos setores sociais dominantes 

(QUEIROZ, 2006, p. 300).  

Ainda, acentua-se que a competência para verificar quando a força do trunfo 

impõe-se ou quando admite cedência é da própria Jurisdição Constitucional, que 

deverá decidir de uma ou outra forma através da ponderação de princípios. Contudo, 

importante é lembrar que quem primeiro fará essa ponderação é o legislador, por 

determinação do constituinte originário, podendo-se afirmar, nesse caminho, que, ao 

mesmo tempo em que a maioria limita os direitos fundamentais, ela também determina 

aos grupos minoritários o seu próprio trunfo contra essa própria maioria (NOVAIS, 

2006, p. 17-67). 

Prosseguindo, outro papel identificado por Barroso (2014, p. 7-8) é o 

representativo, primeiro, pelo Supremo Tribunal Federal atuar para atender demandas 

sociais que não foram satisfeitas a tempo pelo Poder Legislativo e, segundo, quando 

integra a ordem jurídica em situação de omissão inconstitucional do legislador. Como 

exemplo, cita-se o caso em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional 

toda e qualquer nomeação de parentes até o terceiro grau para cargos públicos de 

livre nomeação nos três poderes, o que de regra exigiria lei federal e leis estaduais 

para impor essa restrição (BRASIL, 2008, <http: www.stf.jus.br>). 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal representa a sociedade, pois, na 

incumbência de garantir e de concretizar os direitos fundamentais, acaba assim 

agindo. Diante dessa perspectiva, monta-se a face de um “Tribunal Social”, cunhada 

na expressão de Häberle (2004, p. 13), quando se refere ao Tribunal Constitucional 

alemão como um Tribunal Político: “Hay que ver al Tribunal Constitucional Federal 

alemán en su relación intensa con la totalidad de la sociedad: es un <<tribunal social>> 

sui generis y en sentido amplio. A través de su jurisprudencia se abre a la variedad de 

ideias e interesses – la assume -, y viceversa, guia él a la sociedad”. 

Seguindo, o último dos papéis destacados por Barroso (2014, p. 8) identifica-se 

como iluminista, no sentido de que é tarefa das Cortes Constitucionais promoverem 

certos avanços civilizatórios e empurrar a história. Não se configuram como decisões 

contramajoritárias, pois não invalidam uma lei específica, e nem como 

representativas, ao ponto de expressarem o sentimento da maioria da população, mas 

são necessárias para a proteção de direitos fundamentais e para a superação de 

discriminações e preconceitos. Aqui se teria o exemplo das uniões homoafetivas, visto 
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que, ao equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais, abriu-se 

caminho para o casamento de pessoas do mesmo sexo. 

Atente-se que, dos papéis desempenhados pelo Supremo Tribunal Federal, 

constata-se que ele não possui feição tímida, no sentido de apenas declarar, fiscalizar 

e controlar determinada lei ou ato normativo; ele toma a feição de um propulsor da 

vida social, qualificando-se como concretizador dos direitos fundamentais, o que faz, 

por vezes, com que seja acusado de invadir competências reservadas aos poderes 

públicos e à discricionariedade administrativa ou legislativa. 

Assim, tem-se que, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal ganha uma 

importância antes nunca vista, sendo suas decisões amplamente divulgadas e 

discutidas. Decisões como a dos fetos anencefálicos, das uniões homoafetivas e, 

também, do mensalão, entre outras, que dividiram as opiniões não só da comunidade 

jurídica, mas de toda a sociedade.  

Nesse contexto, há de se determinar, como antes assinalado, que, 

originariamente, diga-se, na concepção cunhada por Kelsen, a função dos Tribunais 

Constitucionais era apenas de fiscalização e de controle, ou seja, de legislador 

negativo, fazendo tão-somente um “filtro” em relação às leis contrárias à Constituição, 

excluindo-as do sistema jurídico (LEAL, M.C.H., 2007, p. 47). Assim sendo, sua tarefa 

não seria a de criar a norma, mas apenas contrastá-la com a Constituição, o que não 

levaria a disputa entre os poderes, havendo respeito à sua separação e independência 

(RUIZ, 2010, p. 89-106). 

Contudo, o que se nota, e pôde-se exemplificar com a análise dos papéis do 

Supremo Tribunal Federal aqui trabalhados, é que a atual atividade dos Tribunais está 

vinculada a uma dimensão, mais construtiva e criativa, assentada na necessidade de 

concretização dos princípios e dos direitos fundamentais insculpidos nos textos 

constitucionais, o que leva a críticas ao que se caracterizou como ativismo judicial, 

coorelacionada ao argumento de um Tribunal paternalista45, em que a Corte 

Constitucional detém o monopólio de precisar os significados da Constituição por meio 

de sua atividade de controle de constitucionalidade, equiparando-se (podendo, em 

certa medida, até sobrepor-se) ao Poder Constituinte (LEAL, M.C.H, 2010, p. 227). 

                                                           
45 Nesse sentido, tem-se em Maus (2000, p.130) que o Tribunal funcionaria como substituto do pai, e 
mais: “Logo, há de se perguntar também: é a justiça, em seu atual modo de funcionamento, não apenas 
uma substituta imperial, mas também do imperador”. 
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A fim de esclarecer a ideia do ativismo, ao primeiro passo, diga-se que o seu 

oposto é a autocontenção judicial, conduta pela qual o Poder Judiciário procura reduzir 

sua interferência nos demais Poderes (BARROSO, 2009, p. 6).  

Caracterizar o ativismo, contudo, nem sempre constitui tarefa fácil46, pois isso 

pressupõe um acordo acerca dos “standards” que compõem o modo de interpretação 

e de aplicação da Constituição (TUSCHNET, 2007, p. 415-436). Ele pode, ainda, ser 

identificado por uma intensificação e ampliação da atuação da jurisdição constitucional 

e a sua expansão na atuação onde antes não se identificava, “avocando”, para si, a 

responsabilidade de garantia da Constituição e dos direitos fundamentais, sendo que, 

em face disso, acaba desempenhando funções e tomando decisões que, a princípio, 

não lhe eram atribuídas, como a destinação de verbas públicas, o que faz determinar 

a atuação do legislador ou do Poder Executivo47.  

Esse fenômeno também possui como uma de suas causas a relação entre 

Direito e a Política, mas possui fundamentos distintos dos da judicialização da Política, 

pois o ativismo está relacionado a uma perspectiva mais interna, vinculada à forma de 

atuação do Poder Judiciário no desempenho de suas competências, relacionada com 

                                                           
46 Sobre o fenômeno do ativismo, também, torna-se oportuno mencionar Barroso (2009, p. 5), que trata 
da relação do fenômeno do ativismo com o fenômeno da judicialização, os diferenciando: “A 
judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os 
mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas 
imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modo 
constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos 
referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma 
constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela 
conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico 
e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se 
instala em situações de retratação do Poder Legislativo, de um certo deslocamento entre a classe 
política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva”. 
47 Em complemento, tem-se como causas do ativismo: a. normatividade da Constituição: o 
reconhecimento de uma “força normativa da Constituição” o que abre caminho para a atuação 
diferenciada e ativa do Poder Judiciário e, particularmente, do Tribunais Constitucionais, que como já 
asseverado acima, tem uma predominância especial, no sentido da realização da Constituição; b. 
inércia ou omissão dos Poderes Públicos, sendo que muitas vezes o Poder Judiciário deve decidir 
sobre questões, que à princípio, não seriam de suas competências, mais sim, dos demais Poderes; c. 
abertura interpretativa, que proporciona uma postura expansiva e ativa dos magistrados, que delas se 
utilizam, para, muitas vezes vir expandir ou restringir o texto normativa para além do seu texto, como 
ocorre nas sentenças manipulativas. Tem-se que a forma de atuação do Poder Judiciário ocorre com 
a aplicação direta da Constituição, independente de regulação pelo legislador ordinário; também, pela 
manifestação de inconstitucionalidade em casos não expressamente contrários a Constituição e a 
imposição de condutas e abstenções aos Poderes Públicos, por exemplo, a distribuição de 
medicamentos, a exigência de fornecimento de transporte escolar a determinado município (LEAL, 
M.C.H., 2013, p.223 e 224). Pode-se observar as causas do ativismo e suas consequências também 
em texto de Barroso (2009) sobre a temática da judicialização, do ativismo e da legitimidade 
democrática. 
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uma postura proativa do julgador; já a judicialização decorre de fatores externos, 

caracterizando-se por uma ampliação da esfera de atuação do Judiciário. 

Dessa forma, por vezes, em nome da realização dos direitos fundamentais, a 

atuação dos magistrados é frequentemente questionada e criticada, em virtude de que 

estariam extrapolando os seus limites de atuação fixados pela Constituição, invadindo 

a esfera de competência dos demais poderes e pondo em risco o próprio sistema 

democrático (LEAL, M.C.H, 2013, p. 217-246).  

Interessante é apontar que Barroso (2009, p. 5), em 2009, em um texto sobre a 

judicialização e o ativismo, assevera que o Judiciário brasileiro estaria atuando de 

forma ativista, justificando a sua afirmativa em face da aplicação direta da Constituição 

em situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente 

de manifestação do legislador ordinário, apontando, como exemplo, o da fidelidade 

partidária. Trata, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em nome do princípio 

democrático, ao declarar que a vaga no Congresso pertencia ao partido político, 

criava, dessa forma, uma nova hipótese de perda de mandato parlamentar, além 

daquelas previstas no texto constitucional. Outro exemplo que trouxe foi quanto à 

extensão do nepotismo aos Poderes Legislativo e Executivo, com a expedição de 

súmula com o julgamento de um único caso. Esses dois exemplos são 

respectivamente do Mandado de Segurança 29.988 (BRASIL, 2010, 

<http://www.stf.jus.br>) e da Súmula Vinculante n. 13 (BRASIL, 2008, 

<http://www.stf.jus.br>). 

Já em 2014, o mesmo autor (2014, p. 5), quando o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, por sua vez, depois de decisões ímpares terem sido proferidas de 2009 a 

2014, afirmou que, no Brasil, ao contrário do que se poderia supor, o Supremo Tribunal 

Federal exerce seu papel com parcimônia e autocontenção (o oposto do ativismo), 

destacando que é relativo o número de leis federais que são declaradas 

inconstitucionais. Menciona, também, que o nível de judicialização no país é muito 

elevado, em razão da Constituição abrangente que cuida de uma grande diversidade 

de matérias, que, na maioria dos países, é deixada para a lei e para o processo político 

majoritário. Frente a isso, destaca decisões como as das pesquisas com células-

tronco embrionárias, das cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas e 

da demarcação de terras indígenas, entre outras, atribuindo-as à judicialização e não 

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
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ao ativismo, visto que o fato de haver judicialização não se confunde com o ativismo48. 

Destarte, um fenômeno tão complexo, nas palavras de Barroso aparece como de 

“fácil” e “tranquila” conceituação. Todavia, é interessante destacar, com Tushnet 

(2007, p. 415-436), que ativismo judicial é um termo dúbio, podendo ser ativistas tanto 

decisões que invalidam a legislação como aquelas que invalidam a legislação sem 

forte justificativa ou, ainda, aquelas que impõem responsabilidades inesperadas ou 

que criam imunidades inesperadas, sendo que muitos outros conceitos lhe podem ser 

atribuídos. Ou seja, tem-se uma dificuldade em se estabelecer um conceito preciso e 

pacífico sobre o assunto, o que leva à reflexão de que, para se saber se um Tribunal 

é ativista ou não, precisar-se-ia saber, antes, qual é a sua atividade tida como “normal” 

(LEAL, M.C.H., 2013, p. 217-243) 

Ademais, não há como deixar de ponderar que o Supremo Tribunal Federal, 

assim como as demais Cortes Constitucionais, ao estar vinculado unicamente à 

Constituição Federal, na verdade, fica submetido à sua própria concepção acerca da 

Constituição, já que cabe a ele interpretá-la, ao menos “oficialmente” (já que não se 

pode esquecer a interpretação aberta proposta por Peter Häberle, que, com maior 

propriedade será trabalhada no quinto capítulo deste trabalho), constituindo-se, ele 

próprio, em última análise, no dizer de Böckenförde, no “Senhor da Constituição” (Herr 

der Verfassung) (BÖCKENFÖRDE, 1999, p. 132)49. Maus (2000, p. 127), nesse 

contexto, fala dos juízes da Suprema Corte Norte-Americana afirmando que “estes 

juízes da Suprema Corte aparecem como ‘profetas’ ou como ‘deuses do Olímpo do 

Direito’”. 

Todavia, essa suposta atuação ativista do Poder Judiciário brasileiro, essa 

suposta “interferência” do Poder Judiciário, pode ser interpretada não como 

transgressão ao princípio da separação de poderes, mas como uma forma de 

preencher brechas deixadas pelos poderes políticos (SADEK, 2011, p. 1-32); 

acrescenta-se, ainda, que tal fato pode ser compreendido, inclusive, em alguns casos, 

como uma estratégia dos Poderes Executivo e Legislativo, pois, diferentemente 

destes últimos, o Poder Judiciário não é dependente da chancela pública por meio do 

                                                           
48 Na verdade, não se pretende responder, aqui, se o Supremo Tribunal Federal exerce as suas funções 
de forma ativista ou não, mas apenas chamar atenção que, por vezes, as suas decisões são tidas como 
ativistas e contramajoritárias, principalmente quando do controle de políticas públicas. 
49 A expressão é cunhada por Böckenförde em várias de suas obras, podendo-se citar: Staat, Nation, 
Europa (1999) e Staat, Verfassung, Demokratie (1991).  
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voto, então, não vê sua atuação comprometida ao decidir sobre questões polêmicas 

como a união estável entre homossexuais, o aborto, pesquisas com células-tronco, 

temas que repercutem fortemente junto à opinião pública. Pode-se perceber, dessa 

forma, conforme Hirschl (2004, p. 27-62), que, muitas vezes, os outros poderes 

deixam para o Judiciário a decisão, utilizando-se desse expediente como verdadeira 

estratégia política. 

Todavia, a atuação do Poder Judiciário, e aqui especialmente do Supremo 

Tribunal Federal, toma maior dimensão e discussão quando, em face da 

concretização dos direitos fundamentais, precisa decidir sobre políticas públicas, que 

deveriam ser planejadas e executadas pelos poderes públicos de modo eficiente e 

eficaz, abrindo espaço para o Poder Judiciário atuar no controle de políticas públicas. 

Sobre o tema, decisão que se destaca consiste na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 45 (BRASIL, 2004, <http://www.stf.jus.br), processada pelo 

Distrito Federal, figurando como arguente o Partido da Social Democracia Brasileira - 

PSDB e como arguido o Presidente da República, tendo sido julgada como 

prejudicada em 29/04/2004. A questão central de análise diz respeito ao veto que o 

Presidente da República fez incidir sobre o parágrafo 2º do artigo 55 da proposição 

legislativa que se converteu na Lei Federal 10.707/2003, que versava sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, destinada a fixar diretrizes à elaboração da lei orçamentária 

para 2004, o que teria desrespeitado a Emenda Constitucional n. 29/2000, 

promulgada para garantir recursos financeiros mínimos a serem aplicados nas ações 

e serviços públicos de saúde. A Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 45/DF foi a primeira decisão de competência do Pleno do Supremo 

Tribunal Federal que enfrentou diretamente a matéria e essa decisão passou a ser o 

fundamento para julgamentos dessa natureza até os dias atuais, isso porque, no voto 

do Ministro Relator Celso de Mello, ficou assentado que, frente à dimensão política da 

jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal não poderia abster-se de 

concretizar os direitos econômicos, sociais e culturais, direitos esses de segunda 

dimensão. E, por isso, apesar de não se incluir no âmbito das funções institucionais 

do Poder Judiciário, e nas do Supremo Tribunal Federal em particular, a atribuição de 

formular e de implementar políticas públicas (visto que, primariamente, essa tarefa 

cabe ao Poder Legislativo e Executivo), excepcionalmente tal incumbência poderá ser 

atribuída ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por 

descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 

http://www.stf.jus.br/
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impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade 

de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional50.   

Pode-se perceber que, em caráter excepcional, o Supremo Tribunal Federal, 

apesar de afirmar que, com isso, não fere o princípio da separação de poderes, pode 

atuar nas competências reservadas aos demais poderes públicos e na 

discricionariedade administrativa e legislativa. Nesses casos, o Tribunal pode realizar 

o controle de políticas públicas quando detectar sua omissão ou ineficácia, sendo esse 

o discurso prolatado quando do controle de políticas públicas pelo Supremo Tribunal 

Federal, atuando na exceção, e não como regra. 

Aqui está a grande questão que permeia a suposta “interferência” do Judiciário 

nos demais poderes, ou seja, que, em assim agindo, acaba desorganizando o 

planejamento e as finanças dos Municípios, dos Estados e da União. Esse tipo de 

atuação judicial tem obrigado os administradores a redefinirem prioridades e a alterar 

a alocação de recursos já previamente definidos. Além disso, com os recursos 

                                                           
50 Trecho da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45/DF (BRASIL, 2004, < 
http://www.stf.jus.br>) a esse respeito: "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 
exequíveis, abstendo-se, em consequência, 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." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO, Pleno) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 
Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar 
políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo 
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em 
bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a 
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 
impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - 
que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "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". 

http://www.stf.jus.br/
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destinados a cumprir as decisões judiciais, para atender situações particulares, seria 

possível construir novos hospitais e unidades de pronto atendimento, beneficiando um 

número maior de pessoas. Por isso, há críticas no sentido de que isto seria um 

excesso de ativismo e que decisões desse porte prejudicam a coletividade, uma vez 

que os recursos são finitos e, na maioria das vezes, escassos (SADEK, 2011, p. 1-

32). 

Nesse cenário, cabe a nota de Leal, M.C.H. (2014, p. 196-226) afirmando que, 

muitas vezes, percebe-se um deslocamento do foco nas decisões proferidas, pois não 

se discute o controle de políticas públicas em si, a concretização de uma política 

pública, mas sim se o direito de determinada pessoa a algum remédio ou vaga escolar 

para seu filho. E mais: ainda que se trate de um direito social, de natureza coletiva, 

ele acaba sendo concretizado de forma individual. Todavia, por tratar-se de um direito 

fundamental e por estar intimamente ligado com os valores inerentes à dignidade da 

pessoa humana, o Poder Judiciário encontra-se autorizado a adotar provimentos 

jurisdicionais para a sua concretização.  

Outra crítica a ser mencionada é a realizada por Timm (2008, p. 55-68), que 

assevera que, se houver a interferência do Poder Judiciário nessa matéria, deve ser 

apenas por ações coletivas, e não individuais51, para o fim de poder atingir o maior 

número de pessoas. Mas o quadro instalado é o contrário do que se verifica, visto que 

se observam, cada vez mais, demandas individuais. 

Veja-se que o pano de fundo da discussão é a questão do orçamento, que, de 

forma abstrata - ou seja, não são realizados estudos orçamentários, sociais, sobre a 

real exigência/necessidade da política pública, até porque se está num controle 

abstrato -, o Supremo Tribunal Federal discute as decisões envolvendo ineficácia, 

omissão de políticas públicas, perfazendo isso através da confrontação teórica entre 

as teorias germânicas do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”52. E o 

                                                           
51 Sunstein e Holmes (2011) chamam a atenção para os custos dos direitos sociais no livro “El costo 
de los derechos” em que traçam uma discussão sobre a arrecadação e os gastos com políticas 
públicas.  
52 Nesse sentido, trecho da decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45/DF 
(BRASIL, 2004, <http://www.stf.jus.br>): “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 

http://www.stf.jus.br/
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resultado insere-se no contexto criticado por Leal, M.C.H. (2014, p. 196-226), em 

análise à apreciação do controle de políticas públicas pelo Supremo Tribunal Federal, 

na qual afirma que, segundo o entendimento da Corte, quando a busca é a tutela do 

“mínimo existencial”, não incide a “reserva do possível”, ou seja, não se aplica o 

orçamento, o direito deve ser garantido, independente da disponibilidade ou não dos 

recursos financeiros. Além disso, a discussão normalmente apresenta um caráter 

mais retórico do que propriamente argumentativo. 

No entanto, deve-se lembrar que a possibilidade de se submeter uma política 

pública ao controle jurisdicional é trazida pela própria Constituição brasileira, diante 

da garantia prevista no inciso XXXV do artigo 5º, que estatui que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, na medida em que 

haja políticas públicas que transgridam direitos fundamentais, individuais ou sociais, 

seja em razão de omissão, ineficiência ou desvirtuamento, o Judiciário não poderá se 

omitir em decidir. Tem-se que o Poder Judiciário deve julgar todos os casos que lhe 

forem trazidos, independentemente de se tratar de direitos fundamentais ou não. Por 

consequência, não pode agir de forma distinta quando lhe é submetida uma ação que 

verse sobre políticas públicas, pois são características da jurisdição brasileira os 

princípios da inafastabilidade e da indelegabilidade.  

Mas percebe-se que a questão maior não é essa, a possibilidade do controle, 

mas a forma com que o Poder Judiciário acaba por tomar as suas decisões em matéria 

atinente a políticas públicas, bem como a “intensidade” desse controle. Verifica-se, 

conforme Bucci (2006, p. 192), que o problema não consiste na prerrogativa de haver 

ou não o controle jurisdicional de política pública, mas a forma com que esse controle 

é realizado, ou seja, o conteúdo e o limite da decisão judicial, que muitas vezes manda 

cumprir ou implementar determinada política, sem levar em consideração se há 

reserva orçamentária suficiente e a alocação de recursos para tal fim53-54. 

                                                           
fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos 
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”. 
53 Abramovich e Courtis (1997, p. 11-17) advogam justamente no sentido contrário, ou seja, que o Poder 
Judiciário é o menos adequado para a realização de políticas públicas, não seria no Poder Judiciário o 
local para se discutir medidas de alcance geral, visto que ocasionaria desigualdade social, ocorrendo 
que a mesma pessoa afetada pela mesma doença não teria o tratamento daquela que demandou em 
juízo. Não só isso, careceria o Poder Judiciário de meios compulsórios para a execução forçada de 
uma sentença que condene o Estado a cumprir a prestação omitida. 
54 Quanto ao controle de políticas públicas, visão diferente, no sentido de advogar afirmando que o 
Poder Judiciário é competente no controle de políticas públicas, pode-se apresentar com Gargarella, 
no Prólogo do livro de Mônia Clarissa Hennig Leal e Felipe Delenogare Alves (2015, p. 17 e 18), veja-
se: “[..] resulta sorpresivo que se objete a la judicialización de los derechos sociales diciendo que, de 
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Nesse aspecto, sobre a questão da intensidade do controle de políticas públicas, 

é interessante destacar a doutrina de Tushnet55 (2014, p. 106), o qual afirma que se 

pode identificar, por parte do Poder Judiciário, um controle ou revisão judicial forte 

(efetivo) e/ou fraco (débil ou limitado).  Será uma “revisão judicial débil, fraca” quando 

o Poder Judiciário, ao julgar, apenas declare o direito já existente, sem estabelecer 

medidas a serem cumpridas e limitando o seu tempo. Atém-se ao reconhecimento do 

direito e deixa a sua concretização para os demais poderes públicos, o que leva a 

concluir que uma decisão é tida como débil ou limitada quando possui apenas caráter 

declarativo. Por ocasião, alerta-se para o fato de que uma revisão judicial 

“extremamente débil” é caracterizada por uma excessiva deferência, respeito à 

atuação e função do Poder Legislativo (DIXON, 2014, p. 52-67). 

Por outro lado, a “revisão judicial é forte”, efetiva, verifica-se qual o Poder 

Judiciário decide atribuindo uma tarefa aos demais poderes públicos, a fim de 

efetivarem os direitos exigidos judicialmente; implantando uma medida a ser realizada 

e prazo para que essa medida seja cumprida (DIXON, 2014, p. 58). Tushnet (2014, 

p.115) destaca que, nos Estados Unidos, a Suprema Corte56 possui um “controle forte 

de revisão judicial”, visto que resolve reforçando, de modo significativo, a “limitação 

do poder popular” e defendendo a posição contramajoritária. Mas, agindo assim, é 

incapaz de assegurar um equilíbrio, balanço, entre o autogoverno democrático e o 

estabelecimento de limites sobre as maiorias, o que levaria a concluir que “las Cortes 

reinvindicaron el poder de realizar una revisión fuerte”. 

Dessa forma, no “controle judicial fraco”, observa-se que ao Poder Judiciário 

julgar e sentenciar, ele não aplica a medida necessária, apenas reconhece o direito, 

deixando que os demais Poderes assim ajam. São eles que irão ter a atribuição de 

efetivar esse direito. Nesse caso, pode-se citar, no Brasil, a decisão referente à Lei 

para a criação de novos Municípios, onde, na Ação Direita de Inconstitucionalidade 

por Omissão n. 3.682, que declara o Estado em mora e estipula o prazo de 18 meses 

                                                           
ese modo, los jueces ‘invaden’ el lugar de los legisladores, se inmiscuyen en tareas para las que no 
están preparados, y amenazan con tomar el lugar de los políticos. Esta objecion, en principio, resulta 
inconcebible desde la ideia de ‘frenos’ que convive, esencialmente, com la ‘mutua interferencia’ entre 
los poderes. El problema, en todo caso, puede surgir si no tomamos cuidado en las formas y casos de 
esa intervención judicial, pero nunca – como hoy ocorre – simplemente a partir del hecho de que 
estemos frente a uma intervención judicial em uma área que corresponde, em princípio, y 
fundamentalmente, al legislador.” 
55 Originariamente apresenta a ideia em seu livro “Weak Courts, Strong Rights: Judicial review and 
social welfare rights in compartive constitucional law” (TUSHNET, 2008, p. 227-264). 
56 Segundo Dixon (2014, p. 78), a Suprema Corte dos Estados Unidos não só possui uma revisão forte, 
mas “superforte”, reflexo de seu próprio modelo democrático. 
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para que sejam tomadas as exigências legislativas que importa o artigo 18, §4º, da 

Constituição Federal57. Tal aspecto fica evidente quando o Supremo Tribunal Federal 

reconhece a omissão constitucional, mas não aplica nenhuma medida, deixando essa 

a cargo do Congresso Nacional. A decisão teve cunho meramente declaratório, ou 

seja, pode-se classificá-la como uma revisão judicial fraca. Nesse mesmo sentido, 

observa-se o mecanismo do mandado de injunção, em que, no entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, esse se limita a declarar a omissão. 

O “controle judicial forte”, por sua vez, trabalha com a ideia de que o Poder 

Judiciário, além de garantir o direito, busca efetivá-lo. A sentença possui natureza 

constitutiva. Como exemplo dessa forma de controle, pode-se mencionar a decisão 

do Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 639.337/SP, em que figuram, 

como agravante, o Município de São Paulo e, como agravado, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, tratando-se de política pública envolvendo a educação infantil, 

em que o Município de São Paulo, por meio de sentença, foi obrigado a matricular 

crianças em unidades de ensino próximas à sua residência ou ao endereço 

profissional dos seus responsáveis, sob pena de multa diária (BRASIL, 2011, 

<http://www.stf.jus.br>). 

Levando-se para o caso brasileiro, se se utilizar a classificação realizada por 

Tushnet, o controle de políticas públicas ocorre de forma “forte”, ou seja, quando o 

Supremo Tribunal Federal não só apenas declara o direito, mas também o impõe - 

apesar de que o seu discurso, como já destacado quando da análise da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 45 (BRASIL, 2004, 

<http://www.stf.jus.br>), consiste em que, em regra, não lhe cabe controlar políticas 

públicas, competindo-lhe, todavia, garantir, em última medida, os direitos 

fundamentais.  

Resta deixar claro, em tal ponto, que o trabalho não busca aferir se cabe ou não 

o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, mas sim trazer a importância de 

                                                           
57 Assim foi a decisão da ação em comento: “[...] procedente para declarar o estado de mora em que 
se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 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 gerada pela omissão. Não se trata de impor um prazo para atuação legislativa do 
Congresso Nacional, mas apenas de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 
meses determinado pelo Tribunal nas ADI n. 2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que a leis estaduais que 
criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que por lei complementar 
federal seja promulgada contemplando as realidades desses municípios” (BRASIL, 2007, 
<http://www.stf.jus.br>). 

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
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que o Poder Judiciário, ao realizar esse controle, precisa se valer de maiores 

informações, de um diálogo institucional, sobre o impacto da decisão nas demais 

políticas públicas, no sentido que os Poderes possam dialogar sobre a urgência da 

medida, sobre sua necessidade e outras circunstâncias. Somente com a abertura ao 

diálogo e com informações suficientes as possibilidades e limites desse controle, 

como também a intensidade do mesmo, poderão ser aferidas. 

Em que pesem essas considerações sobre o Supremo Tribunal Federal e sua 

atuação quando do controle de políticas públicas, o tema adquire maior 

esclarecimento no que se refere a esses fatores quando Canotilho (2004, p. 93-103) 

trabalha com a noção de “metodologia fuzzy” (fuzzy em inglês significa “coisas vagas”, 

“indistintas”, “indeterminadas”). Nesse delinear, o autor afirma que, sobre a dogmática 

e a teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais pesa uma carga 

metodológica de vaguidez, indeterminação e impressionismo. Dessa forma, a censura 

do fuzzysmo lançada aos juristas significa, basicamente, que eles não sabem do que 

estão tratando quando abordam os complexos problemas dos direitos de segunda 

geração ou dimensão. Para o autor, a ignorância é tanto fática quanto técnica e 

jurídica, sendo que é nesse ar de imprecisão que parecem ser tomadas as decisões 

referentes às políticas públicas. Percebe-se, nitidamente, a falta de uma teoria jurídica 

para as políticas públicas (há mais teorias provenientes da ciência política, que não 

são suficientes, contudo, para enfrentar os problemas de compreensão e de 

interpretação dos direitos fundamentais sociais e de suas prestações) para permitir 

um controle adequado pelo Poder Judiciário, assentado em critérios técnicos e 

jurídicos. Essa falta de uma teoria adequada acaba, muitas vezes, reforçando a noção 

de discricionariedade dos poderes públicos e diminuindo, por sua vez, as 

possibilidades de fiscalização e de controle pelo Judiciário. 

Realizadas essas considerações e determinado em que contexto o controle 

jurisdicional de políticas públicas está inserido, bem como algumas de suas 

consequências no que concerne às suas dificuldades teóricas e operacionais, 

menciona-se que o tema ganha maior amplitude e gravidade quando se discute o 

controle jurisdicional de políticas públicas na área da saúde, especialmente no âmbito 

da judicialização da saúde, fenômeno que será abordado no tópico que segue. 
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2.3 Judicialização da saúde no Brasil: delineando o quadro 

 

A judicialização da saúde aparece, nesse contexto, marcada pela interação entre 

direito, política e Poder Judiciário, justamente, como uma “doença” ainda sem 

tratamento. Poder-se-ia dizer que a temática leva a tamanha discussão e 

preocupação, que não só os pesquisadores da área, mas o próprio Poder Judiciário, 

o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Administração Pública estão na busca da “cura” 

ou de um “remédio” para o seu tratamento ou, pelo menos, para minimizar os seus 

efeitos58.  

As causas são muitas, começando pelo pouco investimento na saúde59, pela 

falta de informação qualificada sobre o direito fundamental à saúde, descrédito no ente 

público e, por outro lado (também como causas), o avanço da medicina, um Poder 

Judiciário que possui uma postura mais ativa e concretizadora dos direitos 

fundamentais, um acesso gratuito à justiça, entre tantas outras.  

Como referido acima, o primeiro embate quando do controle de políticas públicas 

se resume entre o “mínimo existencial” frente à “reserva do possível”, as alegações 

de “suposta” violação ao princípio da separação de poderes e de o Poder Judiciário 

realizar o controle de políticas públicas. Porém, na judicialização da saúde, tal aspecto 

agrava-se, tem-se, de um lado, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana frente 

à separação dos Poderes; o “mínimo existencial” de uma pessoa frente ao “mínimo 

existencial” de toda uma coletividade; a saúde de uma pessoa frente à saúde de uma 

sociedade e do próprio Sistema Único de Saúde; a microjustiça frente à macrojustiça; 

ainda, a justiça da classe-média (BARROSO, 2008, p. 27) frente à administração 

pública dos pobres, entre outras. Sendo essas algumas das questões a serem 

discutidas quando se trata do tema da judicialização da saúde.  

Desenhado esse quadro, significa dizer que a judicialização da saúde apresenta-

se como constante preocupação dos gestores do SUS, dos operadores do direito e 

                                                           
58 Cita-se, por exemplo, nesse caminho: a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 
do Sul (FAPERGS), que lançou edital em 2013, com projeto possuindo recursos do Ministério da Saúde, 
a fim de que sejam propostas ações para o desenvolvimento de atividades que contribuam para a 
melhoria do SUS; o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também possui o programa Fórum da Saúde, 
que traz dados referentes à judicialização da saúde dos Tribunais de todo o Brasil, além de possuir um 
Núcleo de Apoio Técnico; o Supremo Tribunal Federal, em 2009, realizou audiência pública sobre o 
assunto; e a Fundação de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) presta suporte técnico aos 
municípios e discute sobre o tema. 
59 Apesar dessa corrente afirmação pelo ente público, pode-se afirmar que por parte dos Municípios do 
Estado do Rio Grande do Sul que esses ficam dentro do mínimo exigido constitucionalmente pela 
Emenda n. 29, de 15% (MARTINI, 2015, p. 25).   
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da Administração Pública como um todo. Não é um problema regional ou de algum 

Estado específico, a judicialização da saúde está presente em todos os Estados da 

Federação, a diferença é a intensidade desse fenômeno. 

A elaboração desse contexto, de uma exigência quanto à prestação da saúde 

vem com a redemocratização do país, com a Constituição democrática e cidadã de 

1988. Contudo, é preciso dizer que a trajetória da saúde pública no Brasil inicia-se no 

Século XIX, com a vinda da Corte Portuguesa, em que eram realizadas algumas ações 

em combate à lepra e à peste, havendo algum controle sanitário, especialmente no 

que diz respeito aos portos e às ruas. Em 1870, o Estado praticou algumas ações 

mais efetivas referentes ao direito à saúde, com a adoção do chamado modelo 

“campanhista”, caracterizado pelo uso da força e da autoridade policial em busca da 

erradicação da febre amarela (BARROSO, 2008, p. 13).  

 Mas somente na década de 1930 é que houve uma estruturação básica do 

sistema público de saúde, que passou a realizar também ações curativas, bem como, 

é criado o Ministério da Educação e da Saúde Básica. Nesse contexto, criam-se os 

chamados IAPs (Institutos de Previdência) que ofereciam serviços de saúde de 

caráter curativo, mas apenas para a categoria profissional ligada ao Instituto. Dessa 

forma, a saúde pública não era universalizada, restringia-se a beneficiar os 

trabalhadores que contribuíam para os institutos da previdência. Em seguida, houve 

a criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), em que todo o 

trabalhador urbano com carteira assinada e contribuinte era beneficiário desse novo 

sistema, tendo, assim, direito à rede pública; todavia, a maioria das pessoas não 

integravam o mercado formal (BARROSO, 2008, p. 13). 

Como direito fundamental60 e com abrangência universal (não ligada a nenhuma 

classe trabalhadora ou contribuição de qualquer natureza), o direito à saúde apareceu 

apenas na Constituição Federal de 1988 (SARLET, 2002, p. 4), que, de forma 

genérica, no artigo 6º61, caput, incorpora-o como um direito social, juntamente com a 

educação, a alimentação, entre outros. Mais à frente, no Título VIII, “Da Ordem Social”, 

                                                           
60 Quanto à fundamentalidade do direito à saúde, cabe referir com Figueiredo e Sarlet (2009, p. 5), que 
o direito à saúde goza de dupla fundamentalidade, assim seja, formal e material. A fundamentalidade 
material se dá pela relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, como pressuposto à 
manutenção da vida, e a fundamentalidade formal, decorre, por sua vez, do direito constitucional 
positivo. 
61 Veja-se o que menciona o artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988, 
<http://www.planalto.gov.br>): “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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Capítulo II, “Da Segurança Social”, Seção II, “Da saúde”, se pode verificar que o artigo 

19662 legisla o direito à saúde como: direito de todos, dever do Estado, de acesso 

universal e igualitário, mediante ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação, ou seja, mediante políticas públicas (BRASIL, 1988, 

<http://www.planalto.gov.br>).  

No âmbito das competências, prevê a Constituição Federal que, para legislar 

sobre a proteção e defesa da saúde a competência é concorrente à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, conforme o artigo 24, inciso XII, sendo que, conforme o 

artigo 30, inciso II, aos Municípios compete suplementar essa legislação. A 

competência de execução das medidas, obrigações, como formular políticas públicas, 

é de competência comum à União, aos Estados e ao Município, conforme o artigo 23, 

inciso II (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>).  Dessa forma, verifica-se que 

se trata de obrigação solidária entre os entes, o que se verá com mais detalhes em 

seguida. Veja-se que o sistema de saúde pós-88 foi instaurado na lógica do modelo 

federativo, com base, assim, na divisão de responsabilidades, tanto de financiamento 

como de competências (MARTINI; SZINVELKI, 2015, p. 24). 

Prosseguindo, em 1990, como reinvindicação feita pela sociedade civil 

organizada, principalmente com destaque ao Movimento de Reforma Sanitária, teve-

se aprovada a Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990, <http://www.planalto.gov.br>), 

conhecida como Lei Orgânica de Saúde, que estabelece a estrutura e o modelo 

operacional do SUS63, reforçando a universalidade do serviço prestado. A 

constitucionalização do SUS como garantia institucional fundamental significa que a 

efetivação do direito à saúde deve estar de acordo com os princípios e diretrizes pelos 

quais o SUS foi constituído, estando eles presentes principalmente no artigo 198 a 

200 da Constituição Federal, com destaque à unidade, à descentralização, à 

regionalização, à hierarquização, à integralidade e à participação da comunidade 

                                                           
62 Segue o artigo 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>): “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“. 
63 Destaca-se com Figueiredo e Sarlet (2009, p. 12) que o SUS pode ser caracterizado como uma 
garantia institucional fundamental, sujeitando-se, por conseguinte, à proteção estabelecida às normas 
jusfundamentais, inclusive referente à inserção entre os limites materiais à reforma constitucional e está 
resguardado contra medidas de cunho retrocessivo em geral. O que faz afirmar, que se eventuais 
medidas tendentes a aboli-lo ou esvaziá-lo, formal e substancialmente, até mesmo quanto aos 
princípios sobre os quais se alicerce, deverão ser considerados inconstitucionais, visto que não apenas 
o direito à saúde é protegido, mas o próprio SUS, isso na condição de instituição pública, e pelo fato 
de ser salvaguardado pela tutela protetiva. 
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(FIGUEIREDO; SARLET, 2009, p. 12)64, princípios esses que são acrescentados 

pelos princípios da subsidiariedade e da municipalização, buscando atribuir 

prioritariamente a responsabilidade aos Municípios na execução das políticas públicas 

em geral, conforme artigo 1765 da referida lei (BARROSO, 2008, p. 14). 

Com o SUS, o acesso à assistência médico-hospitalar, que antes era limitado 

aos trabalhados com vínculo formal, segurados pela Previdência Social, passou a ser 

de caráter universal, sem nenhuma exigência prévia, inclusive frente à renda da 

pessoa que venha a utilizar o serviço. Atualmente, mais ainda, percebe-se essa 

municipalização do SUS com os chamados cartões do SUS, que identificam a pessoa 

como pertencente a determinado Município, que é onde ela receberá o atendimento. 

Ainda, menciona-se que a Norma Operacional Básica (NOB) n. 01/93 (BRASIL, 

1993, <bvsmn.saude.gov.br>), em 1993, foi uma das primeiras normas visando à 

descentralização das ações e dos serviços de saúde. A descentralização do SUS, por 

sua vez, apenas ocorreu com a Norma Operacional Básica n. 01/96, de 1996 (BRASIL, 

1996, <bvsmn.saude.gov.br>), em que de fato se definiram a responsabilidade dos 

diferentes graus de complexidade do atendimento oferecido, bem como as formas 

pelas quais essa responsabilidade seria assumida. Em seguida, teve-se a aprovação 

da Emenda Constitucional n. 29/2000 (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.gov.br>), 

em que foi definida a co-responsabilidade de Estados e Municípios pelo financiamento 

da saúde (FIGUEIREDO; SARLET, 2009, p. 28). 

Essa co-responsabilidade entre União, Estados e Municípios quanto aos 

medicamentos, por exemplo, destaca que, ao gestor federal, caberá a formulação da 

Política Nacional de Medicamentos, com a elaboração da Relação Nacional de 

Medicamentos, a RENAME66, sendo que o Município, frente à relação nacional, 

                                                           
64 Segue o artigo 198, caput, e seus incisos I, II e III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988, 
<http://www.planalto.gov.br>): “Art. 198. 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; II - atendimento integral, 
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação 
da comunidade“.  
65 Nesse sentido diz a lei 8.080/90 em seu artigo 17, caput e inciso I (BRASIL, 1990, < 
http://www.planalto.gov.br>): “Art. 17. À direção estadual do Sistema único de Saúde (SUS) compete: 
I – promover a descentralização para os município dos serviços e das ações de saúde;” 
66 No Brasil a primeira lista estabelecida foi a do Decreto n. 53.612, de 26 de fevereiro de 1964, 
denominada Relação Básica e Prioritária de Produtos Biológicos e Matérias para uso Farmacêutico 
Humano e Veterinário. Mas apenas em 2005 a RENAME passa efetivamente a contar com um processo 
sistemático de atualização baseado em evidências científicas, pois a partir dali que o Ministério da 
Saúde instituiu a Comissão Técnica Multidiciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medidas 
Essenciais (COMARE). Em 2011, o Decreto n.º 7.508, ao regulamentar a Lei Orgânica da Saúde, 
amplia o conceito de RENAME, vindo ele compreender a seleção e a padronização de medicamentos 
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definirá a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a REMUME. Além disso, 

o atendimento aos serviços assistenciais do SUS organiza-se em ações de atenção 

básica e em ações de média e de alta complexidade, que envolvem assistência 

ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades (PORTAL DA SAÚDE, 2014, 

<http://www.sns.gov.ptr>). 

Atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, a Resolução 645/13, da Secretaria 

da Saúde, regulamenta e estabelece as regras referentes à Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e atribui aos Municípios a seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, 

distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (RIO GRANDE DO SUL, 2013, 

<http://www.saude.rs.gov.br>). No Município de Santa Cruz do Sul, a Portaria 2.262, 

de 28 de julho de 1998, é responsável pela Relação de Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME) (SANTA CRUZ DO SUL, 1998, 

<http://www.camarasantacruz.rs.gov.br>). 

Uma vez compreendido alguns aspectos essenciais do desenho normativo do 

direito à saúde, prossegue-se destacando que a interferência do Poder Judiciário teve 

início na década de 90, pois, se de um lado a Constituição Federal garantia o direito 

à saúde como um direito fundamental, com a criação do SUS, por outro existia pouco 

investimento na área da saúde, associado ao esparso controle desse investimento e 

dos repasses e aplicação dos recursos. Dessa forma, as dificuldades de efetivação 

do direito à saúde, por meio da plena disponibilização dos serviços necessários ao 

bom funcionamento do SUS e da garantia de oferta das diversas prestações na área 

de saúde, refletiram-se no incremento de ações judiciais, cujo principal objeto centrou-

se na pretensão ao fornecimento de medicamentos (FIGUEIREDO; SARLET, 2009, 

p. 29). 

Os primeiros e principais demandantes em busca de medicamentos foram os 

doentes de HIV/AIDS (Síndrome Deficiência Imunológica Adquirida), que, frente a 

medicamentos anti-HIV/AIDS que chegaram ao mercado, pela sua necessidade e 

custos, ingressaram com ações judiciais. Depois de resultados positivos, em que o 

Poder Judiciário mostrou-se efetivo na questão de busca por melhorias no âmbito da 

saúde, as demandas aumentaram (TORRES, 2008, p. 70). 

                                                           
indicados para atendimentos de doenças ou de agravos no âmbito do SUS (ALEXANDRE, R.F. et al., 
2005, 3354). 



56 
 

O leading case sobre a matéria foi o julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, que reconheceu o dever do Estado de oferecer 

o tratamento aos pacientes aidéticos. O acórdão67 afirmou o caráter fundamental do 

direito à saúde, como prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade 

de pessoas pela Constituição Federal, como consequência indissociável do direito à 

vida, o que veio a fortalecer, por sua vez, a posição no sentido da admissão da 

aplicabilidade imediata e direta das normas constitucionais que positivaram o direito à 

saúde, conforme o artigo 6º e 196 da Constituição Federal, em cunho “garantista”, 

fortemente comprometido com a concretização do dever de proteção à saúde 

atribuído ao Estado (FIGUEIREDO; SARLET, 2009, p.29). 

Com o tempo, a noção do direito à saúde como prestação do Estado tomou uma 

abrangência ainda maior, em que não só medicamentos, tratamentos aos doentes 

com HIV/AIDS eram beneficiários, mas pessoas em busca de próteses, tratamento no 

exterior, tratamentos de alto custo, prestação de fraldas, cirurgias, entre tantos outros 

pedidos que chegaram ao Poder Judiciário, o que levou, o Supremo Tribunal Federal, 

na busca de critérios, de informações e de pautar sua forma de atuação, em 2009, 

convocar a audiência pública da saúde, o que foi feito pelo então Presidente do 

                                                           
67 Segue acórdão do RE 271.286: “E M E N T A: 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. 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, 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 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 
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 da 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. 
Precedentes do STF” (BRASIL, 2002, <http://www.stf.jus.br>). 
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Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que ouviu cinquenta 

especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de 

justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do 

SUS nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009 (BRASIL, 

2009,<http://www.stf.jus.br>). Apesar da particularidade de não estar associada 

diretamente a nenhuma ação do controle concentrado de constitucionalidade (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF), em que a legislação 

prevê, expressamente, a possibilidade de realização de audiências públicas, isso na 

Lei 9.868/99 e na Lei 9.982/99, a audiência pública da saúde foi convocada por ser 

considerada estratégica e fundamental para o julgamento de uma série de ações em 

tramitação no Supremo Tribunal Federal, todas questionando o dever do Estado na 

criação de vagas em Unidades de Terapia Intensiva e em hospitais, no fornecimento 

de medicamentos e de tratamentos médicos, especialmente nos casos em que um 

único tratamento implica montantes elevados, além de situações em que o tratamento 

necessário não está previsto nos Protocolos do SUS. 

No despacho para a convocação da referida audiência pública, observam-se as 

seguintes preocupações: 1. Em face dos diversos pedidos de Suspensão de 

Segurança, Suspensão de Liminar e Suspensão de Tutela Antecipada em trâmite no 

âmbito desta Presidência, os quais objetivam suspender medidas cautelares que 

determinam o fornecimento das mais variadas prestações de saúde pelo SUS 

(fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses; 

criação de vagas de UTI; contratação de servidores de saúde; realização de cirurgias; 

custeio de tratamentos fora do domicílio e de tratamentos no exterior; entre outros); 2. 

Em virtude de que tais decisões suscitam inúmeras alegações de lesão à ordem, à 

segurança, à economia e à saúde públicas; e, 3. Por último, frente à repercussão geral 

e o interesse público relevante das questões suscitadas (BRASIL, 2009, 

<http://www.stf.jus.br>).  

Essa audiência pública embasou a decisão da Suspensão de Tutela Antecipada 

175, 211 e 278, da Suspensão de Segurança 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355 e da 

Suspensão de Liminar 47, que ganha destaque, pois acarreta uma mudança de 

postura do próprio Supremo Tribunal Federal quanto às ações envolvendo o direito à 

saúde, no sentido de compreendê-lo como direito subjetivo público, cabendo ao 

Estado o dever de protegê-lo. As respectivas ações foram julgadas pelo Plenário do 
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Supremo Tribunal Federal, em 17 de março de 2010, havendo ficado assentado, em 

suma, por unanimidade de votos, que a saúde constitui direito público subjetivo, 

impondo-se ao Poder Público “custear medicamentos e tratamentos de alto custo a 

portadores de doenças graves, devendo a Justiça agir quando o poder público deixa 

de formular políticas públicas ou deixa de adimpli-las, especialmente quando emanam 

da Constituição” (BRASIL, 2010, <http://www.stf.jus.br>).68 

O Ministro Gilmar Mendes, relator do processo, buscou, ainda, em sua decisão, 

fixar alguns critérios e parâmetros a serem observados pelos Tribunais no julgamento 

de causas que envolvam a prestação do direito à saúde. O primeiro deles diz respeito 

à existência ou não de política pública estatal que abranja a prestação de saúde 

pleiteada pela parte. Nesse entendimento, havendo a política formulada pelo Sistema 

Único de Saúde, o Poder Judiciário, por sua vez, não estaria criando políticas públicas, 

mas determinando o seu cumprimento. Caso o contrário, ou seja, a prestação de 

saúde pleiteada não estiver entre as políticas públicas do SUS, deve-se distinguir se 

a não prestação decorre de: 1. uma omissão legislativa ou administrativa; 2. de uma 

decisão administrativa de fornecê-la; ou 3. de uma vedação legal à sua dispensação, 

ou seja, é vedado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, situação 

em que a não-concessão do medicamento se impõe. O que fica entendido, por sua 

vez que, medicamento vedado pela ANVISA não deveria ser deferido, porém, o 

Ministro, linhas abaixo, deixa claro que não se trata de regra absoluta, podendo-se 

permitir a importação de medicamentos não autorizados pela ANVISA (BRASIL, 2010, 

<http://www.stf.jus.br>). 

O segundo critério, por sua vez, diz respeito à existência de motivação para o 

não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS, desse critério decorrem 

duas hipóteses distintas; a primeira diz respeito ao fato de que o SUS fornece 

tratamento alternativo, mas não adequado ao paciente, por segundo, que o SUS não 

tem nenhum tratamento específico para determinada patologia. Nesse sentido, ficou 

assentado que das duas opções que prevaleça a primeira; todavia, novamente, o 

Ministro Relator aponta para a exceção, que o Poder Judiciário ou a própria 

administração poderão decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser 

                                                           
68 Cumpre afirmar que antes da audiência pública e da decisão na Suspensão de Tutela Antecipada n. 
175, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido sobre matéria atinente ao direito à saúde, como 
exemplo no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 271.286/RS (BRASIL, 2002, 
<http://www.stf.jus.br>), como acima mencionado e o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
255.627/RS (BRASIL, 2000, <http://www.stf.jus.br>), em que a alegação de hipossuficiência. 

http://www.stf.jus.br/
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fornecida a determinada pessoa que, por razões, específicas do seu organismo, 

comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso (BRASIL, 2010, 

<http://www.stf.jus.br>). 

Já o terceiro e último critério diz respeito à alegação de inexistência de 

tratamento, situação em que se faz preciso distinguir entre os tratamentos 

experimentais (sem comprovação específica de sua eficácia), daqueles tidos como 

não-testados pelo sistema público, mas que já são disponibilizados pelo setor privado. 

A questão é que, no primeiro caso, a omissão administrativa no tratamento de 

determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, sendo isso por ações 

individuais ou coletivas, devendo, no entanto, haver instrução processual, com ampla 

produção de provas (BRASIL, 2010, <http://www.stf.jus.br>). 

Dessa forma, veja-se que, para cada regra, foi prevista uma exceção, o que 

aponta para o fato de que, nas ações envolvendo prestação à saúde, requerida de 

forma individual ou coletiva, havendo ou não política pública, estando ou não na lista, 

sendo ou não medicamento aprovado pela ANVISA, faz-se necessária uma 

significativa produção probatória, de informações técnicas, para saber-se se tal 

tratamento é o mais adequado, possuindo, assim, uma complexidade e uma dimensão 

fática que ultrapassa a alçada do direito. 

Prosseguindo, além dos critérios mencionados, os principais temas enfrentados 

na decisão, em síntese, foram: o direito à saúde como direito fundamental social; o 

direito à saúde como prestação positiva que recai sobre o Estado; a responsabilidade 

solidária dos entes federados em matéria de saúde; a necessidade de 

compatibilização do mínimo existencial e da reserva do possível; a dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais sociais; a inexistência de suportes financeiros suficientes 

para a satisfação de todas as necessidade sociais; a dimensão do problema da 

judicialização da saúde, que envolve não só os operadores jurídicos, mas gestores 

públicos, profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo;  a temática 

da violação da separação dos poderes; a interferência do Poder Judiciário nas 

políticas públicas; e o efeito multiplicador da decisão (BRASIL, 2010, 

<http://www.stf.jus.br>). 

É preciso dizer que o tema adquire, na jurisprudência hodierna, grande destaque 

no que se refere à solidariedade dos entes federados na prestação à saúde, assim 

seja, cabe ao Município, ao Estado e/ou à União, de forma solidária, a prestação da 

saúde, podendo o requerente propor em face de um ou de todos os entes da 
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federação, não podendo esses alegarem incompetência por distribuição de 

competência interna, como, por exemplo: quando a ação for demandada frente ao 

Estado e couber à União a prestação do serviço na forma de distribuição 

administrativa de competências; nesse caso, o Estado não poderá alegar a sua 

incompetência (embora possa cobrar regressivamente da União, não podendo, 

porém, tal ônus ser estendido aos requerentes). Tal posicionamento já tinha ficado 

reconhecido no Recurso Extraordinário n. 195.192-3/RS69 e, atualmente, é matéria de 

Repercussão Geral n. 793, que traz a “responsabilidade solidária dos entes federados 

pelo dever de prestar assistência à saúde”. 

Fato de grande discussão, também, refere-se à questão de o Supremo Tribunal 

Federal não restringir a judicialização da saúde à dimensão coletiva, afirmando que, 

em sendo o direito da saúde um direito subjetivo70 público, a dimensão individual71 

também deve ser assegurada. 

Essa é uma grande crítica no que concerne à judicialização da saúde, ou seja, a 

grande incidência de demandas individuais. Barroso (2008, p. 4 e 31) afirma que essa 

forma de atuação da judicialização põe em risco a própria continuidade das políticas 

públicas de saúde, isso porque desorganiza a atividade administrativa e impede a 

alocação racional dos escassos recursos públicos, impedindo que políticas públicas 

coletivas, dirigidas à promoção da saúde pública, sejam devidamente implementadas. 

Seria o caso do excesso de judicialização não levar à realização prática da 

Constituição Federal, sendo que, em muitos casos, estar-se-iam concedendo 

privilégios a alguns jurisdicionados em detrimento da generalidade da cidadania, que 

                                                           
69 Nesse sentido, veja a decisão mencionada: “MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO 
LXIX, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o 
concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela 
transgressão ao inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar 
meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema 
Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios” (BRASIL, 2010, <http://www.stf.jus.br>). 
70 Sobre a dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais com maior destaque se trabalhará 
no decorrer deste trabalho, em capítulo específico. 
71 A dimensão individual do direito à saúde foi destacado pelo Ministro Celso de Mello, relator da AgR-
RE n.º 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à 
generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. 
Ressaltou o Ministro que “a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa 
constitucional inconsequente”, impondo aos entes federados um dever de prestação positiva. Concluiu 
que “a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como 
prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF, art. 197)”, legitimando a atuação 
do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra o mandamento 
constitucional em apreço. (BRASIL, 2010, <http://www.stf.jus.br>).  
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continua dependente das políticas universais. Estar-se-ia realizando uma microjustiça, 

e não uma macrojustiça. Preocupado em resolver os casos concretos, o juiz precisa 

se lembrar de que se tratam de recursos escassos, limitados, para demandas 

ilimitadas72.  

O Ministro Gilmar Mendes, na decisão ora comentada, enfrenta a questão da 

microjustiça, afirmando que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, estaria 

vocacionado a concretizar o caso concreto, assim seja, a microjustiça, apontando que 

os defensores da atuação do Poder Judiciário afirmam que, frente à dignidade da 

pessoa humana e ao mínimo existencial, não poderia deixar de matérias como o 

direito à saúde serem objeto de apreciação judicial. 

No entanto, Nunes e Scaf (2011, p. 108, 133 e 134) asseveram que, agindo 

assim, o Poder Judiciário estaria implantando verdadeiros planos de saúde privados, 

no sentido de que as decisões judiciais no Brasil, referentes à judicialização da saúde, 

deveriam consistir na implementação dos direitos sociais, mas na verdade atribuem 

direitos individuais. O Poder Judiciário deveria compreender que não cria dinheiro e 

que redistribui aquele que já possui outra destinação. Advogam, ainda, no sentido de 

que o foco das ações judiciais deve ser no controle do gasto público, na fiscalização 

da efetiva destinação das verbas públicas (verbas vinculadas constitucionalmente e 

orçamentariamente), sendo que esse deve ser o foco da atuação da sociedade no que 

tange às ações de saúde, e não agir de forma individualizada, fracionada. 

Mas a demanda individual não só revela tais problemas, mas também outros, 

como, por exemplo, que muitos cidadãos utilizam o Poder Judiciário para “furar a fila” 

do SUS, ou seja, requerendo administrativamente, a pessoa entrará na lista de espera 

conforme a urgência, emergência do seu caso, mas se demandar judicialmente, 

“pulará a fila” e conseguirá ter seu direito assegurado muito antes dos demais que 

estão aguardando serem chamados, estando ou não mais debilitados. Também, em 

questão de medicamentos, a população mais informada sabe que, demandando 

judicialmente, a decisão conceder-lhe-á seu tratamento por um tempo maior e, assim, 

não se faz necessário consultar todos os meses com o médico dos postos de saúde 

                                                           
72 Porém, essa não é a posição de toda a doutrina sobre o assunto, Figueiredo e Sarlet (p. 20-21) 
afirmam que não se pode deixar de lembrar que o direito a saúde é, antes de tudo e também, um direito 
de cada pessoa, ao estar intimamente conexo à proteção da vida, da integridade física e corporal e da 
própria dignidade inerente a cada ser humano. Dessa forma, a tutela individual não poderá ser 
desconsiderada, reforçando, ainda, que a garantia constitucional fundamental do acesso à jurisdição, 
motivo pelo qual não concordam com a tese que refuta de modo absoluto a judicialização das 
demandas materiais de caráter individual no âmbito da concreção do direito à saúde. 



62 
 

para requerer a receita específica; com a decisão, conseguem burlar o sistema. E 

mais: com a decisão judicial, torna-se comprovada a doença, o que torna mais certo 

o auxílio-doença junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou seja, as 

consequências são imensuráveis. 

Interessante também mencionar que a judicialização da saúde seria uma 

“judicialização dos ricos”, isto é, por estar mais presente nas classes abastadas e 

médias, que são as que acessam a justiça com maior facilidade, por terem maior renda 

e educação, o que tornaria a justiça comutativa, e não distributiva (NUNES; SCAF, 

2011, p. 108). Barroso (2008, p. 27) assevera que, quando o Poder Judiciário assume 

o papel de protagonista na implementação dessas políticas, privilegia aqueles que 

possuem acesso à justiça, isso porque reconhecem seus direitos ou possuem dinheiro 

para arcar com as custas processuais, aumentando, assim, ainda mais a 

desigualdade, pois os investimentos na saúde seriam, a princípio, para quem não tem 

condições de arcar com ela; daí a assertiva de que a judicialização estaria 

promovendo um plano de saúde privado. 

É interessante destacar, também, que, hodiernamente, em matéria de saúde, 

configuram matéria de Repercussão Geral os seguintes temas no Supremo Tribunal 

Federal: 234 – reajuste das tabelas dos serviços prestados pelo SUS; 345 – 

ressarcimento ao SUS das despesas com atendimento a beneficiários de planos 

privados de saúde; 579 – melhoria do tipo de acomodação de paciente internado pelo 

SUS mediante pagamento de diferença; 794 – responsabilidade dos entes federados 

pelo dever de prestar assistência à saúde (BRASIL, <http://www.stf.jus.br>). 

Nota-se que, apesar de todos os argumentos do voto, a judicialização da saúde 

resume-se no problema do orçamento público, pois essas ações, consequentemente, 

irão dispender grande quantia de dinheiro. Mas a questão deve ter outro olhar 

também, por exemplo, se todos os medicamentos que estão nas relações estivessem 

à disposição, ou se muitos dos medicamentos de fato utilizados estivessem nessas 

listas ou, ainda, fosse planejada certa quantia de recursos para a judicialização da 

saúde, que é inevitável, a questão central não seria, então, a má administração 

pública? Muitas vezes, a discussão acerca da judicialização da saúde remete ao 

Poder Judiciário e à sua atuação, sem observar que muitas vezes o ente responsável 

não possui os remédios contidos na lista, que essa mesma lista não é devidamente 
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atualizada73. Há um considerável aumento de demandas judiciais referentes à saúde; 

todavia, por outro lado, o poder público também deixa que falte o mínimo para a 

prestação da saúde à sua população.  

A Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul (<http://www.pge.rs.gov.br>) alertou, 

juntamente com Defensoria Pública, em reunião com o Secretário Nacional da 

Reforma do Judiciário, que apenas em 2014 foram bloqueados, por ordens judiciais, 

em torno de R$ 117 milhões dos cofres do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que 

o gasto com a judicialização da saúde ultrapassou o valor de R$ 235 milhões, o que 

veio superar em mais de 300% a verba destinada aos medicamentos dispensados 

administrativamente pelo Sistema Único de Saúde no caso, ou seja, R$ 73 milhões. 

O que leva à conclusão, por um lado, que se gasta mais com a judicialização do que 

com a assistência farmacêutica padronizada no SUS e, por outro, que esses dados 

devem servir de alerta aos gestores públicos quando do investimento na saúde. 

Nesse sentido, ainda, o Rio Grande do Sul, em 1993, possuía cerca de 30 mil 

leitos hospitalares, sendo que, em 2012, esse número foi reduzido para 12 mil leitos. 

Em 2010, cerca de 47,74 % dos medicamentos utilizados e fornecidos pelo Estado 

estavam fora da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) (MARTINI; 

SZINVELKI, 2015, p. 24), sendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul líder em 

ações da saúde como se verá. 

Continuando, com dados retirados no Conselho Nacional de Justiça (JUSTIÇA 

EM NÚMEROS, <http://www.cnj.jus.br>, 2011 e 2014), referentes à judicialização da 

saúde, no Fórum da Saúde (<http://www.cnj.jus.br>, 2011 e 2014), mais 

especificamente no programa de monitoramento das ações de saúde, constata-se 

que, no ano de 2011, havia um total de 240.980 mil ações tramitando no Brasil, sendo 

o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsável pelo equivalente aproximado 

à metade dessas ações, assim seja, 113.953 mil ações (ficando à frente, inclusive, do 

Tribunal de São Paulo, este com 44.690 mil ações, que é o Tribunal de maior porte do 

Brasil), sendo que o Estado do Acre possuía o menor número de ações, na quantidade 

de 7, seguido pelo Pará, com 19. O relatório publicado em 2014 não muda essa 

realidade, sendo que o Rio Grande do Sul continua sendo o Estado com maior número 

de ações (curiosamente, aliás, o mesmo número constante no relatório anterior, 

113.953 mil ações, de um total que aumentou para 330.630 mil ações). 

                                                           
73  No ano de 2010, no Estado do Rio Grande do Sul, cerca dos 47% dos remédios utilizados estavam 
fora da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) (MARTINI, 2015, p. 25). 
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Os números assustam, mas cabe ressaltar que o problema, talvez, não resida 

tanto na quantidade de ações, mas sim na complexidade que as envolve. Explica-se: 

como já referido antes, no relatório do programa “Justiça em Números”, do Conselho 

Nacional de Justiça, de 2015, que teve como base o ano de 2014, pôde-se verificar 

que o Poder Judiciário iniciou no ano de 2014 com um estoque de 70,8 milhões de 

processos, havendo a estimativa de que, até o final do ano de 2014, ultrapassasse 

71,2 milhões de processos pendentes. Comparando o total do número de ações no 

país com o total de número de ações envolvendo a judicialização da saúde, constata-

se que esta ocupa apenas 0,46% das ações nacionais. No caso do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, que é onde se tem a maior quantidade de ações, das 4.086.878 

milhões de ações em estoque, 113.953 mil destas são referentes ao direito à saúde, 

ou seja, 2,78% das ações.  

Isso significa dizer que o problema não é quantitativo, a alegação de uma 

judicialização exacerbada só pode ser aceita se se tiver como parâmetro anos 

anteriores, em que quase não havia esse tipo de judicialização e não há pesquisa 

sobre. Percebe-se que o problema é qualitativo, pois, quando se decide uma ação 

envolvendo o direito à saúde, está-se decidindo sobre a vida de uma ou de várias 

pessoas (no caso envolvendo uma vaga na UTI - Unidade de Terapia Intensiva, o juiz 

praticamente decide pela possível morte da pessoa que vai ser retirada da unidade, 

ou seja, nenhum leito vai ser construído, retira-se um paciente em estado grave da 

UTI e coloca-se outro em seu lugar)74. Na verdade, faltam critérios75, falta diálogo 

institucional a essa judicialização; a busca é por medicamentos, tratamentos médicos, 

no Brasil e no exterior, próteses, equipamentos, entre outros, mas sem que haja 

critérios para que isso ocorra. O Poder Judiciário, de última alternativa, tornou-se a 

                                                           
74 Barroso (2008, p. 25-26) aborda que as decisões judiciais em matéria de medicamentos provocam a 
“desorganização da administração pública”, visto que quando há alguma decisão judicial determinando 
a entrega imediata de medicamentos, o que faz o governo é retirar de alguém que está recebendo esse 
medicamento para redimensionar ao requerente. Dessa forma, cada decisão pode atender às 
necessidades imediatas do requerente, mas, no seu todo, impede a otimização das possibilidades 
estatais no que se refere à promoção da saúde pública. 
75 Nesse caminho, deve-se mencionar a Resolução n. 1083/2015 do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul que dispõe sobre a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública; o Ofício-Circular 
n.062/2015 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que orienta a atuação dos Juizados Especiais 
da Fazenda Pública nos processos da área do direito da saúde, em especial quanto aos pedidos de 
medicamentos, estabelece protocolo mínimo para ações nessa área e faz recomendações para a 
atuação jurisdicional (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, 2015, 
<http://www.tjrs.jus.br>). 
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primeira (muitos pedidos judiciais são realizados sem antes os requerentes sequer 

terem buscado frente aos órgãos competentes).  

Dessa forma, a complexidade do problema, transporta para a complexidade da 

solução ou contenção. A judicialização da saúde possui uma dimensão de 

consequências que o Poder Judiciário, o SUS, o Poder Executivo e demais não 

conseguirão resolver ou conter sozinhos. Falta diálogo entre os Poderes e entre eles 

e a própria sociedade para enfrentar o problema, medidas administrativas só poderão 

ser tomadas se a sociedade conhecê-las. Nesse sentido é que se vem, ao final do 

trabalho, propor, dentro de um contexto marcado pela judicialização da saúde e a 

partir das noções das teorias alemãs de dever estatal e de status activus processualis, 

a criação de um Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde 

(CITAPP SAÚDE), para a ampliação e qualificação das informações a serem 

disponibilizadas no âmbito municipal, no caso, do Município de Santa Cruz do Sul, 

referentes às políticas públicas da saúde, no sentido de se potencializar a participação 

da sociedade e a atuação dos Poderes estatais no controle de políticas públicas. 
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3 ACESSO À INFORMAÇÃO E A BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA 

ABORDAGEM FRENTE À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E À LEI DE 

TRANSPARÊNCIA 

 

“A transparência reage contra o poder invisível, ambiente propício para a 

corrupção e desvio de poder” (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 47). Na política do 

mistério, do segredo é que se dá espaço para o descumprimento dos direitos humanos 

e fundamentais dos cidadãos decorrentes da Administração Pública, esta que, pós-

88, é tomada por um cunho democrático e aberto que precisa ser efetivado por 

instrumentos qualificados que proporcionem ao cidadão o acesso à informação e à 

transparência da gestão. Trata-se de Administração Pública democrática, 

participativa, que tem como um de seus atores principais o cidadão, que deve possuir 

papel ativo nessa Administração, desfazendo-se da concepção de mero administrado. 

É o cidadão que a conduz, e não ela que age como regente de si mesma, em “um 

ambiente que invisibilidade do poder sempre foi associada a uma situação de 

potencial injustiça, deturpação e desesperança” (HEINEN, 2015, p. 21). 

Nesse contexto, para se concretizar a Administração Pública, para permitir a 

participação do cidadão na gestão pública, precisa-se criar e disponibilizar 

instrumentos que sejam condutores para uma participação social, todavia reconhece-

se que essa participação apenas encontra lócus quando tais instrumentos 

contemplam uma ampla e clara transparência e acesso à informação, contendo dados 

qualificados referentes à sua atuação. 

Por isso, o direito fundamental e humano de acesso à informação preconizado 

pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação, como a transparência e 

o direito fundamental à boa Administração Pública, constituem pano de fundo desse 

ponto do trabalho, no tocante ao dever objetivo do Estado e de seus entes estatais, 

decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de criarem as condições 

necessárias ao exercício e fruição dos mesmos, permitindo o acesso a eles e 

proporcionando transparência à Administração Pública. 

Estabelece-se uma relação entre participação, acesso à informação e 

transparência, como uma relação em que cada elemento é propulsor do outro, pois 

sem participação não há acesso à informação e à transparência; e sem acesso à 

informação e à transparência a participação do cidadão não é fomentada e nem 
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legítima. Dessa forma, estabelece-se uma via de mão dupla, em que tais elementos 

se tornam propulsores uns dos outros, com inter-relações recíprocas. 

Nesse quadro, pode-se afirmar que é dever do Estado e de seus entes agir de 

forma transparente, permitindo o acesso à informação, sendo a transparência de seus 

atos condição necessária para se concretizar, conforme Peter Häberle (que com maior 

propriedade será explanado no decorrer do trabalho, no capítulo quinto), o status 

activus processualis, que configura o status da participação através do procedimento, 

em o Estado não cumprindo com esse dever decorrente da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, que é a transparência com o acesso à informação, ele protege 

insuficientemente e não permite que o cidadão participe nas formas operacionalizadas 

para esse fim. E mais: o procedimento de participação precisa ser, como aqui se 

passará a abordar, após a análise dos Portais de Transparência, “qualificado”, 

“descodificado” e “claro”, para que permita ao cidadão participar, e não apenas ser 

submetido às decisões do Poder Público. Assim sendo, esse capítulo objetiva 

trabalhar o conteúdo do direito fundamental de acesso à informação e à transparência 

como corolário para a boa Administração Pública e, dessa forma, verificar como a 

legislação brasileira operacionaliza tais direitos, principalmente, em relação ao Portal 

de Transparência e ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. 

 

3.1 O acesso à informação e à boa Administração Pública como direitos 

fundamentais 

 

O acesso à informação e à boa Administração Pública são dois direitos que se 

complementam, visto que se verá que não há uma Administração Pública proba, 

eficiente, moral, sem permitir o acesso dos seus dados, sem haver a publicização dos 

atos administrativos. Agindo às escuras, a Administração Pública não estará 

cumprindo com seu papel no Estado Democrático de Direito, sendo desnecessário 

dizer que não se pode falar em democracia e em participação popular somente pelo 

voto; todavia, para que os cidadãos participem, precisam ser informados, ter acesso 

à informação, saber sobre o que estão decidindo.  

Por essas razões, o acesso à informação dos atos públicos deve permitir ao 

cidadão não só ter conhecimento do que foi decidido, depois de o ato ser praticado, 

mas também que lhe seja facultada a participação na condução dessa decisão. Em 

geral, o cidadão possui pouco espaço para atuar como controlador e como fiscalizador 
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dos atos administrativos, de participar da Administração, de sua transformação em 

uma Administração Pública democrática, passando de espectador a ator.  

Nesse sentido, discute-se o direito ao acesso à informação aqui como direito 

humano e fundamental76-77, como um dos corolários do direito fundamental da boa 

Administração Pública, como se verá no que segue. 

Nesse quadro, entende-se que o livre fluxo de informações e ideias ocupa lugar 

central na democracia, sendo crucial para o efetivo respeito aos direitos humanos e 

fundamentais. Se este direito, que é compreendido como o direito de buscar, receber 

e transmitir informações e ideias, não é respeitado, violações de direitos humanos 

ocorrem em segredo78, a corrupção é fomentada e dá-se mais espaço para a 

ineficiência dos governos (KHAN, 2009, p. 1). Pode-se afirmar, ainda, que “uma das 

formas mais eficazes de atacar a má governança, sobretudo com o passar do tempo, 

é por meio de um debate aberto e bem informado” (MENDEL, 2009, p. 5). Sem acesso 

à informação, não há espaço para a participação social, bem como para o controle e 

para a fiscalização social e judicial de políticas públicas e para a abertura de um 

diálogo entre os entes envolvidos.  

O próprio Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança com Medida 

Cautelar 27.141, de 2008 (BRASIL, 2008, <http://www.stf.jus.br>), que versa sobre o 

alegado desrespeito do Chefe do Poder Executivo em face do artigo 49, inciso X, da 

Constituição Federal, no sentido de omissão referente à prestação de contas de bens 

                                                           
76 Assim é entendido pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, pela Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, pelo Conselho da Europa, entre outros órgãos internacionais de proteção aos 
direitos fundamentais (MENDEL, 2009, p. 7-19). 
77 Observa-se, dessa forma, que o direito ao acesso à informação, o direito de ser informado sobre a 
Administração Pública da sua cidade, bairro, configura como um verdadeiro “direito humano ao saber” 
construído, sendo resultado da democratização das relações de poder e das liberdades públicas 
conquistadas no processo civilizatório. Dessa forma, a liberdade de informação e os seus direitos 
conexos, direitos à informação e acesso à informação, apresentam-se como direitos humanos e 
fundamentais de alta relevância (MOLINARO; SARLET, 2015, p. 16). 
78 Faz-se importante aqui trazer, com a Cartilha de Acesso à Informação Pública (2011, p. 12-13), 
publicada pela Controladoria-Geral da União, justamente o embate específico entre a cultura do 
segredo e a cultura do acesso, tendo-se a afirmação que a implementação de um sistema de acesso à 
informação com a Lei 12.527/2011, tem como um dos seus principais desafios vencer a cultura do 
segredo (esta em que o cidadão só possui o direito de solicitar informação que lhe diga respeito direto, 
em que a demanda do cidadão é considerada um problema, sendo entendida como uma sobrecarga 
aos servidores, comprometendo as suas atividades, cabendo a decisão do acesso sempre à chefia) 
para uma cultura de acesso (em que os agentes públicos possuem a consciência de que a informação 
pública pertence ao cidadão e é obrigação do Estado provê-la de forma tempestiva, sendo a demanda 
do cidadão vista como legítima, sem necessidade de justificativa, com regras claras e procedimentos 
para a gestão de informações, por exemplo). 
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por ele administrados, como os gastos do Gabinete da Presidência, deixou claro que 

o Estado Democrático de Direito mostra-se incompatível com a Política do Mistério79.  

Importante é ter claro que as informações dos órgãos públicos não pertencem a 

eles próprios, mas aos cidadãos (KAHN, 2009, p. 1). Como se verá em seguida nesse 

trabalho, a regra é o livre acesso a essas informações, a exceção é o sigilo80. 

Ademais, o direito de acesso à informação configura um dever da Administração 

e um direito subjetivo público do indivíduo e da sociedade (MARTINS JÚNIOR, 2010, 

p. 43). Interessante é destacar que o direito de acesso à informação é mais 

comumente associado ao direito de pedir e receber informações de órgãos públicos, 

mas essa não é, contudo, a sua única via. A maioria das leis atribui o encargo dos 

órgãos administrativos de disponibilizar informações de forma proativa ou rotineira, 

independentemente de requisições específicas, como ocorre na lei brasileira 

(transparência ativa – Portal da Transparência). No entanto, outro aspecto desse 

direito deve ser observado, no sentido de atribuir uma obrigação positiva em relação 

ao Estado, para assegurar a disponibilidade de determinadas categorias-chave de 

informações, como, por exemplo, o andamento e a realização das políticas públicas. 

Ao Estado compreende uma obrigação positiva e substantiva de assegurar que o 

cidadão tenha acesso à informação sobre as violações dos direitos humanos e 

                                                           
79 O Ministro Relator Celso de Mello afirma que na democracia não cabe o regime do segredo, mas da 
publicidade dos atos: “Tenho salientado, em decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, que um 
dos vetores básicos que regem a gestão republicana do poder traduz-se no princípio constitucional da 
publicidade, que impõe transparência às atividades governamentais e aos atos de qualquer agente 
público, inclusive daqueles que exercem ou exerceram a Presidência da República. No Estado 
Democrático de Direito, não se pode privilegiar o mistério, porque a supressão do regime visível de 
governo compromete a própria legitimidade material do exercício do poder. A Constituição republicana 
de 1988 dessacralizou o segredo e expôs todos os agentes públicos a processos de fiscalização social, 
qualquer que seja o âmbito institucional (Legislativo, Executivo ou Judiciário) em que eles atuem ou 
tenham atuado. Ninguém está acima da Constituição e das leis da República. Todos, sem exceção, 
são responsáveis perante a coletividade, notadamente quando se tratar da efetivação de gastos que 
envolvam e afetem a despesa pública. Esta é uma incontornável exigência de caráter ético-jurídico 
imposta pelo   postulado da moralidade administrativa. Sabemos todos que o cidadão tem o direito de 
exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes 
incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos 
que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo   honesto - nunca é 
demasiado reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania” (BRASIL, 2008, 
<http://www.stf.jus.br>). 
80 Veja-se decisão nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO A 
DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE 
SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A regra geral num Estado Republicano é a da total 
transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai 
diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 
216, § 2º), bem como da Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I. 2. As verbas indenizatórias para exercício da 
atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que 
justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. 3. Ordem concedida” (BRASIL, 2015, 
<http://www.stf.jus.br>).  
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fundamentais. O Estado possui o dever de proteção dos direitos fundamentais, 

cabendo a ele proteger os cidadãos nas relações que envolvem direitos fundamentais. 

O que desperta a concepção de que ao Estado não basta simplesmente fornecer o 

acesso à informação que já está de posse dos órgãos públicos, mas ir além, no sentido 

de sobre ele recair a atribuição de coletar e de compilar novas informações, 

disponibilizando-as de forma simples e de fácil compreensão (MENDEL, 2009, p. 6).  

Nesse quadro, o público tem o direito de perquirir os atos de seus líderes e 

participar de um debate pleno e aberto sobre as escolhas por eles realizadas; e aqui 

outro exemplo não poderia surgir como o da escolha entre a construção de uma escola 

ou de um hospital, decisões que não cabem em primeira linha apenas à Administração 

Pública e nem ao Poder Judiciário, como ocorre no caso de controle de políticas 

públicas81, mas à comunidade que será beneficiada, pois atrás de cada ato 

administrativo encontram-se as aspirações de cidadãos82. 

 Para que se possa compreender melhor esse processo, contudo, faz-se 

necessário conceituar e situar historicamente o direito de acesso à informação, que é 

tido, por vezes, também como liberdade de expressão, porém não se confundem, 

pois, enquanto na liberdade de expressão o cidadão tem o direito de expressar seus 

pensamentos e ideias de forma livre, desde que não seja para fins ilícitos, no acesso 

                                                           
81 Antes mesmo da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, o 
Supremo Tribunal Federal já se manifestava quanto a importância dos cidadãos e dos meios de 
comunicação social para fim de fiscalizar e controlar a destinação, a utilização e a prestação de contas 
relativas a verbas públicas. Veja-se a jurisprudência: “O direito de receber, dos órgãos integrantes da 
estrutura institucional do Estado, informações revestidas de interesse geral ou coletivo qualifica-se 
como prerrogativa de índole constitucional, sujeita, unicamente, às limitações fixadas no próprio texto 
da Carta Política (CF, art. 5º, XIV e XXXIII). Os postulados constitucionais da publicidade, da moralidade 
e da responsabilidade - indissociáveis da diretriz que consagra a prática republicana do poder - não 
permitem que temas, como os da destinação, da utilização e da comprovação dos gastos pertinentes 
a recursos públicos, sejam postos sob inconcebível regime de sigilo.[...] Ao dessacralizar o segredo, a 
nova Constituição do Brasil instaurou o velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao 
princípio democrático da publicidade, cuja incidência - sobre repudiar qualquer compromisso com o 
mistério - atua como fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. O novo estatuto 
político brasileiro - que   rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta - consagrou 
a publicidade dos atos e das atividades estatais como expressivo valor constitucional, incluindo-o, tal a 
magnitude desse postulado, no rol dos direitos, das garantias e das liberdades fundamentais” (BRASIL, 
2003, <http://www.stf.jus.br>) 
82 Interessante é a nota que Munõs (2012, p. 25-25) apresenta no sentido de que é aos homens e as 
mulheres que a Administração Pública serve, aos seus interesses particulares próprios e legítimos: 
“Não posso deixar de sublinhar insistentemente a centralidade do indivíduo em meu entendimento na 
vida pública. O indivíduo real, a pessoa, com o conjunto de circunstâncias que o acompanham o seu 
entorno social, é o autêntico sujeito dos direito e liberdades que na Constituição proclamamos. A esse 
homem, a essa mulher, com sua determinada idade, seu grau de cultura e de formação, maior ou 
menor, com sua procedência concreta e seus interesses particulares, próprios e legítimos, é a que a 
Administração Pública serve. Ao serviço dessa pessoa concreta o aparato administrativo deve 
promover as condições para que exerça com a maior qualidade e profundidade suas liberdades”. 
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à informação o cidadão busca informações das atividades dos entes públicos, ou seja, 

busca obter informações quanto à atividade da Administração Pública. Dessa forma, 

utiliza-se, aqui, o conceito da Organização das Nações Unidas, que, em 2004, em 

Declaração Anual Conjunta sobre o direito de acesso à informação e sobre a 

legislação que regula o sigilo, conceituou-o da seguinte forma: “[...] constitui um direito 

humano fundamental que deve ser efetivado em nível nacional através de legislação 

abrangente [...] baseada no princípio da máxima divulgação, estabelecendo a 

presunção de que toda informação é acessível e está sujeita somente a um sistema 

estrito de exceções” (MENDEL, 2009, p. 10) (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

AMERICANOS, 2004, <http://www.oas.org>) 

Nos últimos vinte anos houve uma crescente evolução do direito de acesso à 

informação, sendo que, enquanto no ano de 1990 apenas treze países haviam 

adotado leis nacionais de acesso à informação, atualmente mais de 70 países as 

adotam. Além disso, em 1990, nenhuma organização intergovernamental reconhecia 

o direito à informação; agora, há uma série de outras instituições financeiras 

internacionais que adotam políticas de divulgação de informações. Ainda, tem-se que, 

até a década de 90, havia uma visão predominante do direito de informação como 

uma medida de governança administrativa e não como um direito humano 

fundamental, como é concebido atualmente (MENDEL, 2009, p. 3). 

Historicamente, o direito de acesso à informação possui seu primeiro 

reconhecimento na Suécia, através da Lei de Dados Pessoais em 1766 (MENDEL, 

2009, p. 3). Também pode-se citar os Estados Unidos, que, em 1966, aprovaram sua 

Lei de Liberdade de Expressão, conhecida como FOIA (Freedom of Information Act), 

ainda vigente, recebendo diversas emendas para adequar-se ao tempo. Na América 

Latina, a pioneira em estabelecer lei sobre o assunto foi a Colômbia, em 1985, que, 

em lei própria, dispôs sobre o acesso do cidadão às informações produzidas ou 

constantes no interior da Administração Pública; ainda, o México, que, em 2002, 

promulgou a Lei Federal de Transparência e Acesso à Informação (HEINEN, 2015, p. 

63). 

Em termos internacionais, observa-se que a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1966, adotou a noção de “liberdade de informação”, sendo reconhecida 

em sessão da Assembleia Geral através da Resolução 59(1) – o Pacto Internacional 

de Direitos Políticos, a qual afirma que a liberdade de informação constitui um direito 

humano e fundamental. Todavia, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 
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aprovada pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1948, 

no seu artigo 19, já previa o direito de liberdade de opinião e de expressão, dispondo 

que: “Todos têm o direito de liberdade de opinião e de expressão: este direito inclui a 

liberdade de expressar opiniões sem interferência e de buscar, receber e emitir 

informações e ideias por quaisquer meios e sem limitação de fronteiras” 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, 

<http://www.dudh.org.br>) (MENDEL, 2009, p. 9). 

  Também a Organização dos Estados Americanos (OEA), no artigo 1383 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, garante a liberdade de expressão – 

em termos semelhantes aos da Organização das Nações Unidas e reconhece, de 

forma explícita, o direito à informação como direito fundamental. Outro documento 

importante foi aprovado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em 2003, configurando resoluções sobre o acesso à informação 

pública, ocorrendo todos os anos a partir de 2003, sendo que essas resoluções 

enfatizam o respeito e a promoção do acesso à informação pública de todos os países, 

sendo considerado um requisito do exercício da democracia. A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, em vista do artigo 13, advoga que o mesmo constitui uma 

ferramenta de transparência da informação e de controle da corrupção, ao atribuir o 

dever positivo do Estado de providenciar e fornecer informações84. Observa-se que a 

                                                           
83 O artigo 13 vem no seguinte sentido: “Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda 
pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 
procurar, receber e difundir informações e idéias(sic) de qualquer natureza, sem considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 
necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) a 
proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode 
restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou 
particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação 
e a circulação de idéias(sic) e opiniões” (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969, 
<http://www.cidh.oas.org>). 
84 Interessante faz citar decisão ímpar sobre o direito de informação e transparência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos em ação de Claude Reyes e outros frente ao Chile, caso que se 
refere à responsabilidade internacional do Estado pela negativa de informações referente a um projeto 
de industrialização florestal: “Violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los 
artículos 1.1 y 2 de la misma (Libertad de pensamiento y de expresión) 73. El Tribunal encuentra claro 
que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público, ya que guardaba relación 
con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas 
extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización 
forestal, que por el impacto ambiental que podía tener generó gran discusión pública. (…) 1.1. Derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión 77. (…) [L]a Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el 
derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 

http://www.cidh.oas.org/
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própria Corte reconhece tal direito como dever de proteção estatal, o que decorre da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais (MENDEL, 2009, p. 9). 

É interessante destacar o uso do termo “direito à informação”, sendo que o direito 

ao acesso à informação estava, em legislações passadas, atrelado ao termo 

“liberdade de informação” e “liberdade de expressão”. Nesse sentido, como parâmetro 

de mudança, encontra-se a Lei Indiana de 2005, que concede acesso às informações 

em posse de órgãos públicos, ou seja, muda a terminologia de “liberdade” para 

“acesso” (MENDEL, 2009, p. 3).  

Na Lei de Acesso à Informação de 2011, a terminologia empregada não é 

liberdade, como se percebe, mas “acesso” à informação. A própria Constituição 

Federal já utilizava o termo acesso à informação no artigo 5º, inciso XIV, que refere “é 

assegurado a todos os acesso à informação [...]” e no inciso XXXIII, quando assevera 

que “todos têm direito de receber dos órgãos políticos informações [...]”, apesar de 

que na doutrina falava-se comumente em liberdade de informação (BRASIL, 1988, 

<http://www.planalto.com.br>). 

Nesse contexto, no Brasil, o direito de acesso à informação é compreendido 

como originário do direito de liberdade de expressão e de pensamento, conforme 

Molinaro e Sarlet (2015, p. 12-13) e, dessa forma, acham-se resquícios dele desde a 

Carta Imperial de 1824; mas a denominação “liberdade de informação”, no Brasil, 

aparece apenas (ironicamente), no domínio da Ditadura Militar instaurada pela 

Revolução de 31 de março de 1964, isso com a Constituição de 1967, na qual emerge 

a denominação “direito à informação”, sendo que é a partir daqui que já se observa tal 

direito na condição de elemento central na ordem constitucional brasileira. Nota-se, 

                                                           
salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención (…). Dicha información debe 
ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, 
salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.  Su entrega a una persona puede permitir 
a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. 
(…) 86. (…) [E]l actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y 
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan 
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas 
(…).  87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la 
transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su 
gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que 
el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio 
de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la 
sociedad. [...]” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006, <http://www. 
corteidh.or.cr/>). 

http://www/
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justamente, que, onde a liberdade de expressão e de informação era oprimida, velada, 

é garantido esse direito. 

 Com a Constituição Federal de 1988, tal conteúdo passa a aparecer como 

direito e garantia fundamental, no capítulo dos direitos e deveres fundamentais 

individuais e coletivos, apesar de a lei específica para regular a matéria só haver sido 

publicada em 2011 (Lei de Acesso à Informação). Mas, antes de se fazer uma leitura 

do direito ao acesso à informação como direito e garantia fundamental, entende-se 

que se pode identificar nos fundamentos da República Federativa do Brasil, no seu 

artigo 1º, os princípios norteadores e propulsores do acesso à informação, sendo eles, 

no inciso II, a cidadania, e no parágrafo único, o fato de o poder emanar do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (BRASIL, 1988, 

<http://www.planalto.com.br>). Entende-se que esses princípios são considerados 

como um dos direitos base do acesso à informação, pois, como já se mencionou, a 

pessoa não tem como exercer seu papel de cidadão, como povo, agindo diretamente 

no poder, participando da coisa pública, sem acesso à informação dos atos, contratos, 

convênios e políticas públicas praticados pela Administração Pública85. 

No catálogo dos Direitos e Garantias Fundamentais do artigo 5º da Constituição 

Federal86, o primeiro dispositivo a ser analisado diz respeito ao inciso XIV, que prevê 

que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional” (BRASIL, 1988, <http://www. 

planalto.com.br>). Importante é dizer que esse direito não só assume uma dimensão 

coletiva, mas também, uma dimensão individual, na condição de direito subjetivo de 

acessar informações perante qualquer sujeito de direito - independente do direito da 

coletividade em buscar, acessar, receber e divulgar informações em poder do Estado, 

de seus agentes, de instituição e de entes privados com interesses vinculados à 

administração (MOLINARO; SARLET, 2015, p.16). Prosseguindo-se, no inciso XXXIII 

do artigo 5º da Constituição Federal, lê-se que “todos têm direito a receber dos órgãos 

                                                           
85 Nesse sentido, Martins Júnior (2010, p. 42) assevera que se torna elementar no Estado Democrático 
de Direito a participação do cidadão na Administração Pública. A participação da comunidade na 
condução dos negócios públicos é fator de sua legitimidade, não se podendo dar chance a uma noção 
formal de uma democracia representativa. 
86 Em uma amplitude maior, Molinaro e Sarlet (2015, p. 10) apresentam o direito ao acesso à informação 
atrelado aos incisos IV, X, XII, XXXIII, XXXIV (alínea “b”), LX, LXXII, do artigo 5º da Constituição 
Federal; bem como, no seu artigo 37, §3º, inciso II; no artigo 93, inciso IX; no artigo 216, parágrafo 2º; 
e no artigo 22º e parágrafos, afirmando que tais artigos são apresentados sem prejuízo de outras 
manifestações normativas atributivas de posições jurídicas subjetivas ativas, por força da cláusula de 
abertura contida no § 2º do artigo 5º. 
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públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; tem-

se, pois, um dever estatal de prestar informações, o que gera um binômio entre o 

direito do sujeito e o dever da administração. Ademais, objetiva-se uma amplitude do 

direito de informação, que pode abarcar informações individuais, gerais e coletivas 

(BITENCOURT, RECK, no prelo, p. 2). Destaca-se que a diferença entre o direito 

previsto no inciso XIV e no inciso XXXIII diz respeito ao órgão detentor dessas 

informações: no primeiro, refere-se às informações detidas por instituições públicas 

ou privadas, enquanto que, no segundo, diz respeito apenas às informações de posse 

dos organismos estatais (HEINEN, 2015, p. 30).  

Além desses dois dispositivos, encontra-se, também, no Capítulo VII 

(Administração Pública, Seção Disposições Gerais), o artigo 37, caput e parágrafo 3º, 

incisos I a III87, da Constituição Federal, que apresentam, entre os princípios que 

devem nortear a Administração Pública, o princípio da publicidade, reforçando, assim, 

o dever do Estado com o acesso à informações públicas e na transparência dos seus 

atos aos seus administrados (BRASIL, 1988, <http://www.planalto.com.br>). Além 

disso, tem-se, nesses dispositivos, a previsão da participação do usuário da 

Administração Pública direta e indireta, para assim regular o direito de representação 

quanto à qualidade do serviço e quanto à negligência e ao abuso do exercício de 

função pública, bem como o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, ou seja, reúnem diretrizes para a atribuição de 

um papel mais ativo88 do administrado frente à Administração Pública, com a 

interligação da publicidade e da participação como fatores de articulação da 

transparência (MARTINS JÚNIOR, 2010, p.13).  

                                                           
87 Observa-se o teor desses dispositivos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 3º A lei 
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas 
a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 
qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra 
o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública” (BRASIL, 
1988, <http://www.planalto.gov.br>).   
88 Interessante destacar com Munõs (2012, p. 156) que o cidadão deixa de ser mero receptor das 
decisões, ou seja, de um sujeito passivo, mero receptador mecânico de serviços e bens públicos, para 
atuar como um sujeito ativo, protagonista, que aspira ter uma participação destacada na configuração 
dos seus e dos interesses gerais. 
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Ainda, como pano de fundo do direito de acesso à informação, tem-se o artigo 

216, §2º, da Constituição Federal, que, no Capítulo da Educação, Cultura e Desporto, 

na Seção II, da Cultura, dispõe que “cabem à administração pública, na forma da lei, 

a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem”. Ainda, o artigo 216A, §1º, inciso IX, verifica-se 

o dever de transparência e compartilhamento das informações públicas (MOLINARO; 

SARLET, 2015, p.15). 

Delineados os principais dispositivos da Constituição Federal, assevera-se que 

os mesmos não podem ser apenas tidos como fundamentos para o acesso à 

informação, mas também para acesso à participação, à decisão, ao controle e à 

fiscalização89. A tônica é que o cidadão deve participar, não atuando meramente como 

administrado, mas como cidadão ativo na concretização de uma Administração 

Pública democrática; para isso, porém, as informações precisam ser publicizadas, 

devem ser disponibilizados instrumentos que permitam ao cidadão ter acesso às 

informações, como também devem ser claras, compreensíveis90 e verdadeiras, para 

que o cidadão possa exercer seu direito de participação e de construção da gestão da 

coisa pública. Como assevera Heinen (2015, p. 14), o cidadão não pode mais tomar 

o papel de fantoche!91 

Participação, acesso à informação e transparência são elementos que se 

complementam, sendo propulsores uns dos outros, pois sem publicidade, acesso à 

informação e transparência não haverá lócus para a participação, bem como, sem 

participação, o acesso à informação e à transparência se tornam elementos vazios, 

                                                           
89 Heinen (2015, p. 25) assevera que oriundo dos preceitos constitucionais verifica-se um “direito de 
fiscalização na prestação dos serviços público”, isso em um sentido qualitativo como quantitativo, sendo 
fundamental a implementação de um controle da prestação de serviços públicos pela população, o que 
só seria compatível com a efetiva transparências dos atos.  
90 Friedrich e Leal, R.G. (2014, p. 272-289) asseveram a importância da Administração Pública ser 
“clara”, compreensível pela sociedade, pois assim não sendo inviabiliza a participação e o controle: “A 
principal justificação de tal impossibilidade de participação social é a de que o tema da administração 
pública possui graus de complexidade e especificidade desde sua dimensão gramatical/linguística até 
a operacionalização, pois conta com um universo categorial tão próprio e pontual que só é alcançado 
pelos já iniciados em sua ciência, deixando os incautos cidadãos comuns do povo sem compreensão 
de suas práticas, eis que decorrência da operacionalização daqueles conceitos e discursos. Em tal 
cenário, o que resta à sociedade é, tão-somente, avaliar os resultados e deliberação sobre a 
concepção/eleição daquelas ações e políticas – questões restritas às instituições competentes”. 
91 Heinen (2015, p. 14) abarca a nova perspectiva do direito do cidadão na Administração Pública, em 
que não é mais tido como “simples” destinatário de decisões, mas destinatário de direitos: “Para tanto, 
deve-se ter atenção especial no que se refere ao intenso autoritarismo e à falta de profissionalismo por 
vezes inserido naqueles que se colocam e são sujeitos de relações jurídico-administrativas, como se o 
cidadão, por exemplo, fosse apenas um destinatário de medidas administrativas e legislativas, herança 
dos anos de clientelismo, do cordialismo, do paternalismo, etc. Tornam-se, nesse caso, não mais 
sujeitos de direito, mas sim destinatários de direito”. 
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na ordem de uma eficácia meramente formal. Ademais, não adiantará a união desses 

três elementos, se as informações não forem qualificadas, claras e “transparentes”. A 

busca deve ser por um instrumento que permita a informação qualitativa do cidadão 

sobre a gestão de seu Município, de todos os entes federados. O cidadão deve ter 

acesso às escolhas sobre a sua cidade, precisa ter oportunidade de participar, 

controlar e fiscalizar o processo de implementação de uma política pública e não 

avaliar apenas os seus resultados. Só assim haverá espaço para a concretização de 

uma boa Administração Pública, de uma Administração Pública que não se dá mais 

em uma concepção fechada, mas aberta92, em que o cidadão poderá participar, 

fiscalizar e controlar essa mesma Administração. 

Desse ponto, abre-se espaço, por sua vez, para falar-se de um direito à boa 

Administração Pública, que nasce no ambiente do Direito Comunitário Europeu e, 

após, ganha espaço e é aperfeiçoado pelo Direito Iberoamericano. Todavia, antes, na 

Europa, pode-se encontrar tal direito na Constituição Italiana de 1942. Também, em 

1984, já era invocado pela jurisprudência dos Tribunais Europeus e pelo próprio 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (HACHEM, 2014, p. 263-264). Na 

América, ainda, a Constituição Uruguaia, de 1952, previa no artigo 311, segundo 

inciso, que é caso de nulidade dos atos administrativos a inobservância das regras de 

direito da boa Administração Pública nos seguintes termos: “cuando la decisión 

declare la nulidade de acto en interés la regla de derecho o de la buena administración, 

producirá efectos generales y absolutos” (DURÁN MARTÍNEZ, 2013, <http://www. 

institutomanueloribe.com.uy>). 

Todavia, tal direito sobressaiu-se quando, no ano de 2000, foi aprovada, em 

Nice, a Carta de Direitos Fundamentas da União Europeia, que o converteu de um 

princípio a ser seguido pela Administração Pública, em um direito humano: “[...] inovou 

ao converter o princípio – até então encarado somente sob o viés objetivo – em direito 

humano, outorgando-lhe também uma dimensão subjetiva possível de exigibilidade” 

(HACHEM, 2014, p. 264).  

                                                           
92 Nesse sentido, interessante torna-se a reflexão de Munõs (2012, p. 6) quanto a uma Administração 
tida como aberta, plural e dinâmica, isso quando trata do direito fundamental à boa Administração 
Pública: “Portanto, o governo e a administração nunca poderão ser aparatos que se fechem à 
criatividade, ou a impeçam com qualquer tipo de algemas, nem tampouco poderão deixar os indivíduos 
– especialmente os mais frágeis – ao arbítrio de interesses egoístas. A boa administração, ou bom 
governo, realiza-se com base nessa consideração aberta, plural, dinâmica e complementar dos 
interesses gerais, do bem-estar integral do cidadão”. 
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Tal direito está previsto no artigo 4193 na Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia, prevendo, em síntese, segundo Friedrich e Leal, R.G. (2014, p. 472-

489), três pressupostos (não excluindo a possibilidade de haverem mais), sendo eles: 

direito de os cidadãos serem ouvidos nos assuntos públicos, havendo, no caso, uma 

legitimidade tida como material e não formal, no sentido de que a partir de sua 

manifestação advenha uma resposta fundamentada do Poder Público em tempo tido 

como razoável; acesso à informação, não somente de forma tida como indutora, mas 

como política pública de transparência e de publicidade dos atos e atividades da 

Administração Pública, sendo que essa transparência deve se dar de forma clara e de 

fácil compreensão; e, por fim, dever de motivação dos atos da Administração Pública 

em todos os seus âmbitos, desde a formulação à (in)execução dos atos, como 

também prestação de contas, o que permitiria o controle dos mesmos, seja por ilícitos 

praticados ou por omissões, falta de competência, entre outros.  

Pode-se dizer, portanto, que a boa Administração Pública compreende-se como 

estruturante do núcleo da cidadania, contribuindo para reafirmar o protagonismo do 

cidadão nas relações com a Administração Pública, marcada pela legitimidade – 

material e não meramente formal, como antes asseverado. Além disso, tal direito 

busca reafirmar a permanente necessidade de se repensarem as relações entre 

cidadãos e Estado, entre sociedade e Estado e, de forma mais específica, o direito de 

acesso às informações administrativas (OHLWEILER, 2015, p. 38). 

Frente a essas bases, aponta-se que o direito fundamental à boa Administração 

Pública precisa, antes de tudo, ser entendido como processo democrático, como 

resultado de compromissos entre interesses públicos e privados concorrentes entre 

si, o que vem implicar que as regras desse processo político sejam responsáveis pela 

                                                           
93 Segue o artigo 41: “Direito a uma boa administração: 1. Todas as pessoas têm direito a que os seus 
assuntos sejam tratados pelas instituições, órgãos e organismos da União de forma imparcial, equitativa 
e num prazo razoável. 2. Este direito compreende, nomeadamente: O direito de qualquer pessoa a ser 
ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afete desfavoravelmente; 
O direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito pelos legítimos 
interesses da confidencialidade e do segredo profissional e comercial; A obrigação, por parte da 
administração, de fundamentar as suas decisões. 3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por 
parte da União, dos danos causados pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das 
respetivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns às legislações dos Estados-Membros. 
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas dos 
Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua” (CARTA DOS DIREITOS HUMANOS DA 
UNIÃO EUROPEIA, 2010, <http://eur-lex.europa.eu>). 
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sua transparência e honestidade e justificadas através de direitos humanos e 

fundamentais (FRIEDRICH; LEAL, R.G., 2014, p. 472-489). 

Dessa forma, o direito à boa Administração Pública pode ser compreendido 

como correspondente ao dever de observar, nas relações administrativas, a totalidade 

de princípios constitucionais e suas prioridades, podendo-se conceituar, conforme 

Freitas (2014, p. 21): “direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 

proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, sustentabilidade, 

motivação proporcional, imparcialidade, respeito à moralidade, à participação social e 

à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas”.  

Assim, conclui-se que o direito fundamental à boa Administração Pública 

configura o somatório de direitos subjetivos públicos, podendo-se verificar que o 

conceito abrange o direito à Administração Pública transparente, sustentável, 

dialógica, proba, respeitadora da legalidade, preventiva, precavida e eficaz, em que 

“as escolhas administrativas são legítimas se – e somente se – forem 

sistematicamente eficazes, sustentáveis, motivadoras, proporcionais, transparentes, 

imparciais e ativadoras da participação social, da moralidade e da plena 

responsabilidade” (FREITAS, 2014, p. 21-23). 

Importante se faz destacar, nesse contexto, a crítica trazida por Hachem (2014, 

p. 267), no sentido de que o direito fundamental à boa Administração Pública 

apresenta-se como um “direito guarda-chuva”, por abrigar um feixe de direitos 

fundamentais cujo destinatário é o Estado-Administrador. O artigo 41 da Carta de 

Direitos Humanos da União Europeia tem-se exibido em um resumo dos direitos 

fundamentais mais relevantes que as pessoas possuem frente à Administração, o que 

o torna um direito de “perfil aberto e contornos fluídos”, no sentido de que se vale dos 

demais princípios fundamentais da Administração Pública, não possuindo, ele próprio, 

um conteúdo jurídico completamente autônomo, determinado e diferenciado, o que 

leva ao risco de que sua utilização não passe do plano da retórica, não acrescentando 

ao direito constitucional nenhum valor, podendo essa ausência ser considerada como 

um entrave à sua qualificação como direito fundamental. 

Ao prosseguir, é preciso que se compreenda que o direito fundamental à boa 

Administração Pública relaciona-se com a totalidade da ordem jurídica constitucional 

e infraconstitucional, com o dever de agir de forma transparente, de relacionar-se com 

o cidadão, primando pelo diálogo e permitindo o mais amplo acesso às informações 

da Administração Pública (OHLWEILER, 2015, p. 37). Sua pedra basilar está no 
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direito da participação, da transparência e da Administração Pública de qualidade e 

eficiente. 

Há de se destacar que, no Brasil, o direito à boa Administração Pública não é 

considerado um direito fundamental, apesar de assim ser entendido, por exemplo, na 

Espanha94. 

Apesar disso, segundo Hachem (2014, p. 271), esse direito, no Brasil, vem sendo 

interpretado como direito fundamental, isso através do caráter aberto do catálogo de 

direitos fundamentais da Constituição, principalmente frente ao artigo 5º e seu 

parágrafo segundo. Sustenta-se que tal direito decorre dos princípios fundamentais 

do Título I da Lei Maior, tais como: a cidadania e a dignidade da pessoa humana, no 

artigo 1º, inciso II e III, respectivamente; dos objetos de construção de uma sociedade, 

livre, justa e solidária e de promoção de bens de todos, conforme o artigo 3º, inciso II 

e IV; e de possuir conexão direta com os princípios regentes da Administração Pública, 

conforme se verifica no caput do artigo 3795. 

No entanto, cabe afirmar que, no Supremo Tribunal Federal, ao pesquisar-se a 

expressão “boa administração pública”, nenhuma decisão ou acórdão foi encontrado. 

No Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se a mesma expressão, encontrou-se um 

acórdão, trata-se de Recurso Especial 1139496/SC, de 2009, Ministro Relator 

Humberto Martins, referente ao caso envolvendo terceira pessoa que havia adquirido 

um automóvel e este, erroneamente, teve seu certificado emitido sem anotação de 

nenhum gravame pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN), o que 

foi feito pelo Departamento posteriormente à venda do veículo. O Tribunal interpretou 

que houve ofensa ao princípio da boa-fé e ao princípio da confiança, no sentido de 

que, dessa forma, tem-se como abalada a confiança do administrado com o Poder 

Público, violando-se assim, o direito fundamental à boa Administração Pública96. 

                                                           
94 Lei 19/2013, Lei de Transparência, Acesso à Informação e Bom Governo (2013, <http://www.boe.es 
/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf>). 
95 Refere-se a obra de Leal, M.C.H. (2003, p. 43) sobre a temática dos princípios implícitos, onde 
assevera que: “[...] a Constituição se encontra imersa num sistema objetivo de costumes, valores e 
fatos que compõe uma realidade viva e dinâmica, não sendo ela algo separado da sociedade, senão 
um feixe de normas e princípios que devem refletir não somente o sentimento social, mas também a 
força presente à consciência de uma época e que, por ser uma ordem racional, deve atuar eficazmente, 
normativamente, sobre a realidade de que é parte”. Nesse contexto, o que pretende afirmar que a 
Constituição não apenas é formada por princípios expressos, mas, também, por princípios implícitos, 
que decorrem das alterações sociais, da adaptação do direito à realidade social. 
96 Segue a decisão Recurso Especial 1139496/SC, acórdão encontrado no Superior Tribunal de Justiça 
sobre a temática: “ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 
TERCEIRO ADQUIRENTE DE AUTOMÓVEL – CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO 
EMITIDO SEM ANOTAÇÃO DE NENHUM GRAVAME – ULTERIOR IMPORTAÇÃO DE RESTRIÇÕES 
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Dessa forma, o direito fundamental à boa Administração Pública, nessa decisão, teve 

o seu contexto marcado pelo princípio da boa-fé e da confiança na Administração 

Pública, no sentido que é direito fundamental do cidadão ter expectativas legítimas 

dos órgãos públicos em seus negócios, não podendo atribuir-se a ele esse encargo 

por erro do Poder Público. 

Prosseguindo, realizou-se, também, uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul pela expressão “boa administração pública”, sendo apenas 

encontrados onze acórdãos do período compreendido entre 10 de agosto de 2011 a 

29 de setembro de 2012, tendo todos eles como relator o Desembargador Leonel Pires 

Ohlweiler. Destaca-se, também, que todos os casos envolveram a demanda de 

Execução Fiscal referente a débito de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

inexistente ao contribuinte, sendo entendido que houve a violação do direito 

fundamental à boa Administração Pública pelo fato de a Administração deixar de 

adotar o princípio da eficiência97.  

                                                           
PRETÉRITAS – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. 1. O recorrente adquiriu 
um automóvel, sobre o qual não havia qualquer gravame registrado no órgão de trânsito, e na emissão 
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo também não constava qualquer observação. 
Posteriormente, quando a autarquia passou a integrar o Sistema Nacional de Gravame, houve a 
importação de restrições pretéritas. 2. A situação descrita no acórdão recorrido malfere o princípio 
segundo o qual se deve proteger terceiros de boa-fé. Abala também a confiança que deve existir entre 
os administrados e o Poder Público, em ultima análise, viola o direito fundamental à boa administração 
pública. 3. Não é concebível que um cidadão que adquire um automóvel e se cerca de todas as 
providências cabíveis para conhecer da existência de possíveis gravames sobre o bem, que obtém 
uma certidão oficial de um órgão público no qual é atestado a inexistência de ônus, venha, 
posteriormente, a ser surpreendido com a importação de restrições pretéritas. Quando agiu desta 
forma, a administração pública violou uma das dimensões do princípio da confiança - quebrar as 
expectativas legítimas depositadas nos atos administrativos. 4. Com efeito, a anotação de restrições 
pretéritas à transferência, uma vez que não constavam no certificado de registro do veículo automotor 
quando adquirido por terceiro de boa-fé é ato ilegal, imputável à autoridade administrativa, que merece 
ser extirpado. Aplicação, no caso, da ratio essendi da Súmula 92/STJ, segundo a qual, "A terceiro de 
boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo 
automotor." Recurso especial provido” (BRASIL, 2009, <http://www.stj.jus.br>). 
97 Ementa do primeiro julgado sobre o direito à boa Administração Pública no Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 
DÉBITO INEXISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À BOA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA 
EFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. - 
RECURSO DE APELAÇÃO - O ajuizamento de ação fiscal em razão de débito de IPTU inexistente, 
decorrente da desídia do ente público na identificação do correto devedor, constitui-se em ilícito 
indenizável. Precedentes da Corte. Caso em que a ação executiva foi ajuizada em desfavor de quem 
não era proprietário do imóvel que gerou o débito de IPTU. Violação do direito fundamental à boa 
Administração Pública caracterizada, pois a Administração Municipal olvidou o princípio da eficiência 
(art. 37, "caput", CF), ao deixar de adotar um eficiente dever de diligência na correta identificação do 
devedor do tributo municipal. O dano moral resultante do ajuizamento de ação fiscal baseada em débito 
inexistente caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. 
Precedentes da Câmara. - RECURSO ADESIVO - Mantido o quantum indenizatório fixado pela 
sentença. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS” (RIO GRANDE DO SUL, 2011, 
<http://www.tjrs.jus.br>). 
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A questão que se deve ter presente é que a jurisprudência, apesar das poucas 

decisões sobre a matéria, vem comprovar a noção de “guarda-chuva” do direito à boa 

Administração Pública já referida. Veja-se que, no Superior Tribunal de Justiça, o 

direito à boa Administração Pública aparece atrelado ao princípio da confiança, e, no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao princípio da eficiência, ou seja, ele não 

apresenta contornos delineados, o que pode levar a que “tudo” seja entendido como 

direito fundamental à boa Administração Pública, como também que “nada” seja 

interpretado dessa forma. 

Além disso, esse direito é relativamente novo em solo brasileiro, havendo o 

entendimento, por parte de Friedrich e Leal, R.G. (2014, p. 472-489), de que, no atual 

“estado da arte” da Administração Pública no Brasil, está-se, de uma forma geral, 

muito longe de concretizá-lo, principalmente no que diz respeito ao conceito normativo 

e teórico da boa Administração, visto que esta opera de forma fechada, em circuitos 

de poderes institucionais – Executivo, Legislativo e Judiciário – tomados como os 

únicos espaços legítimos de deliberação e de execução do interesse público, o que 

ocorreria devido à “falência do modelo endógeno de representação política 

tradicional”. 

Delineado o quadro, força-se a dizer que a ideia de boa Administração Pública 

vem com o fim de garantir índices minimamente democráticos no exercício do poder, 

de que, na democracia, as instituições políticas não são de propriedade dos políticos 

ou de altos funcionários, mas de domínio popular, dos cidadãos, das pessoas de carne 

e osso (MUNÕZ, 2012, p. 156). Dessa forma, a maior contribuição que se encontra 

no direito fundamental à boa Administração Pública consiste em reconectar a 

organização estatal com o ser humano, funcionalizando o Poder Público em favor do 

cidadão, concretizando os fins para os quais foi criada, ou seja, para a promoção do 

bem-estar do povo, através de uma atuação responsável, eficaz e direcionada à 

consecução dos interesses da coletividade: a Administração Pública pela óptica de 

uma função serviente, isto é, de serviço à sociedade (HACHEM, 2014, p. 269). 

Nesse olhar, observa-se o protagonismo do ser humano, do cidadão, com o 

entendimento de que o voto é apenas uma das tarefas que lhe são delegadas no 

Estado Democrático de Direito, na escolha de seus representantes; entretanto, para 

garantir seus direitos fundamentais, combater a corrupção, ter-se uma maior eficácia 

e eficiência em políticas públicas e pela implementação de novas políticas públicas, o 

cidadão tem nele o seu próprio trunfo de agir por si e por toda a sociedade, pois com 
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o seu comprometimento na gestão da coisa pública será possível falar em uma 

Administração Democrática, que cumpra com o seu papel conforme os anseios da 

sociedade. Por outro lado, a Administração Pública precisa abrir caminho para essa 

participação, é necessário que ela assuma um compromisso com a sociedade no 

sentido não só de permitir o acesso à informação, mas, acima de tudo, de propiciá-lo, 

através de instrumentos claros e de fácil compreensão.  

É, portanto, dever do Estado e dos entes estatais prestar informações 

qualificadas e transparentes. Esse dever é decorrente, dentre outros aspectos, da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Afirma-se que, sem acesso à informação 

e à transparência, não há como o cidadão participar das formas operacionalizadas 

para esse fim, razão pela qual se analisa, no que segue, a Lei de Acesso à Informação 

e as prerrogativas por ela conferidas ao “cidadão administrante”, “cidadão 

participante”, bem como os instrumentos para que isso ocorra. 

 

3.2   Acesso à informação e dever de transparência no Brasil 

 

No cenário brasileiro, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, trouxe 

procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto como direito 

fundamental na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXIII, bem como  no artigo 

37, parágrafo 3º, inciso II, e artigo 216, parágrafo segundo, já discutidos 

anteriormente. Interessante é destacar que essa lei é fruto de uma legislação que já 

estava a caminho pela busca de transparência, do acesso e da verdade dos atos 

administrativos, possibilitando que o cidadão fiscalize, controle e participe da 

Administração Pública brasileira. 

Não só isso, antes mesmo da promulgação da Lei de Acesso à Informação, o 

Supremo Tribunal Federal já havia analisado matéria atinente, quando da Suspensão 

de Segurança 3.902/SP98, ação referente à publicidade das remunerações dos 

                                                           
98 Segue trecho da decisão: “1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida 
pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por 
eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo 
ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e 
segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo 
dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança 
do Estado nem do conjunto da sociedade. 2. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, 
pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes 
públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
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agentes públicos no Município de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia 

suspendido a divulgação da remuneração bruta mensal vinculada ao nome de cada 

servidor municipal, o que havia sido realizado na internet por meio do programa de 

“De Olho nas Contas”. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso, entendeu, em 

face do princípio da publicidade, que configura ofensa à ordem pública proibir a 

divulgação de tais informações, visto que o direito fundamental de acesso à 

informação materializado pela transparência administrativa como meio de gestão 

pública transparente permite o avanço constitucional em relação ao controle social 

das contas públicas (OHLWEILER, 2015, p. 33). É interessante fazer a menção que a 

ordem é a de não proibir a divulgação e não de existir um dever de divulgar. Esta 

última concepção ligada à noção tida como central da teoria do dever de proteção 

estatal (Schutzpflich), qual seja, do dever estatal de garantir os direitos fundamentais, 

decorrente da dimensão objetiva desses direitos, a qual se defende neste trabalho e 

que com maior profundidade será explanada no capítulo que segue.  

Prosseguindo, o ponto de partida para realizar-se a evolução da legislação 

brasileira referente ao acesso à informação, como visto antes, não poderia ser outro 

do que a própria Constituição Federal de 1988. Toda a legislação pós-1988 veio a ser 

construída com base nos ditames constitucionais, o que reflete, por sua vez, uma 

decorrência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que faz com que incidam 

em todo o ordenamento jurídico. 

Nesse contexto, tem-se como antecedente normativo a Lei de Acesso à 

Informação a Lei 9.051/95 (BRASIL, 1995, <http://www.planalto.gov.br>), que dispõe 

sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de 

situações. Nela encontra-se a obrigação de inúmeros entes da Administração direita 

e indireta de fornecer certidões; ressalta-se, todavia, que os pedidos precisam ser 

                                                           
(§6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja 
familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada 
dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se 
revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela 
opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. 3. A prevalência do princípio da 
publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a 
República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de 
administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu 
Estado republicanamente administrado. O “como” se administra a coisa pública a preponderar sobre o 
“quem” administra – falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina 
estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia 
constitucional republicana. 4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa 
implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais 
desprovidos” (BRASIL, 2011, <http://www.stf.jus.br>). 
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motivados, o que não garante, por sua vez, um pleno acesso aos dados públicos 

(HEINEN, 2015, p. 48).  

Outra legislação considerada importante nessa trajetória é a Lei 9.057/97 

(BRASIL, 1997, <http://www.planalto.gov.br>), qual veio regular o remédio 

constitucional do habeas data e o acesso à informação, o que permite o acesso ao 

banco de dados públicos sobre informações referentes ao próprio cidadão (HEINEN, 

2015, p. 49). Todavia, esclarece-se que, apesar de tal ação ser mencionada pela 

doutrina, trata-se uma ação de natureza personalíssima, ou seja, para a obtenção de 

dados pessoais referentes a si mesmo, e não à Administração Pública. 

Em seguida, cita-se o artigo 2º, parágrafo único, inciso V, da Lei 9.784/99 

(BRASIL, 1999, <http://www.planalto.gov.br>), que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal, em que consta que, nos processos 

administrativos, deverão ser observados, entre outros critérios, a “divulgação oficial 

dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição”. Isso permite ao cidadão ter acesso à sucessão dos atos administrativos 

que compõem o procedimento promovido no âmbito do Poder Público Federal 

(HEINEN, 2015, p. 49). 

Em 2000, foi promulgada a Lei Complementar 101 (BRASIL, 2000, 

<http://www.planalto.gov.br>), conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade e traz 

instrumentos de transparência da gestão fiscal do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo (nestes abrangidos os Tribunais de Contas), do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, bem como das respectivas administrações diretas, fundos, 

autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, conforme o artigo 1º da Lei. 

Interessante se faz destacar, aqui, que o objetivo da lei é fazer com que o cidadão 

tenha acesso às contas públicas, que ele tenha conhecimento de como o Estado está 

administrando o dinheiro público. Trata-se de uma transparência da gestão fiscal, 

inserindo-se, aqui, os planos, orçamentos, leis e diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos, isso, justamente, para assegurar a compreensão de seu 

conteúdo, conforme prevê o artigo 48 da Lei (BRASIL, 2000, <http://www. 

planalto.gov.br). 
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Destaca-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta quatro grandes 

objetivos destinados à função pública, sendo eles: o planejamento, a transparência, o 

controle e a responsabilidade. Enfatiza-se que a lei ganha importância quanto ao 

aspecto da transparência, pois busca a sua instrumentalização através da abertura de 

canais democráticos institucionalizados, podendo-se citar as audiências públicas e a 

ampla divulgação das informações gerenciais através do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal, bem como através de Anexos 

de Metas e Riscos Fiscais, conforme prevê o artigo 48 da Lei (BITENCOURT; RECK, 

no prelo, p. 8) (BRASIL, 2000, <http://www.planalto.gov.br>). 

Em 2009, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi alterada pela Lei Complementar 

131/2009 (BRASIL, 2009, <http://www.planalto.gov.br>), no sentido de acrescentar 

dispositivos que estabelecem normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com o fim de determinar a disponibilização, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, visto que anteriormente 

esta obrigação era apenas da União. 

Note-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal recebeu alteração, justamente, no 

que se refere à transparência, mais precisamente, à transparência da gestão fiscal, 

que apresenta a questão de que as informações precisam ser disponibilizadas em 

tempo real e a importância de a transparência ser assegurada através do incentivo à 

participação popular e à realização de audiências públicas, isso durante os processos 

de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 

e, quanto à liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público, que poderão ser tanto das 

receitas como das despesas, podendo ser disponibilizadas a qualquer pessoa, seja 

física ou jurídica, bem como a adoção de sistema integrado de administração 

financeira e controle.  

Prosseguindo, após 2000, por meio da Medida Provisória 2.143-31/01(BRASIL, 

2001, <http://www.planalto.gov.br>), foi criada a Controladoria-Geral da União (tendo 

sua denominação inicial como Corregedoria-Geral da União), sendo posteriormente 

regulada pela Lei 10.683/03, que trouxe o órgão como típica agência anticorrupção do 

país, encarregada de assistir direta e imediatamente o Presidente da República no 

desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder 
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Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da 

transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, 

correição, prevenção e combate à corrupção, e ouvidoria.  

Em 2006, o Decreto 5.683 (BRASIL, 2006, <http://www.planalto.gov.br>) alterou 

a estrutura da Controladoria, conferindo maior organicidade e eficácia ao trabalho 

realizado pela instituição, e criou a Secretaria de Prevenção da Corrupção e 

Informações Estratégicas (SPCI), responsável por desenvolver mecanismos de 

prevenção à corrupção, o que conferiu à Corregedoria-Geral da União não só a 

competência de detectar casos de corrupção, mas de antecipar-se a eles, 

desenvolvendo meios para prevenir a sua ocorrência (CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, <http://www.cgu.gov.br>).  

Mais recentemente, com o Decreto 8.109/13 (BRASIL, 2013, 

<http://www.planalto.gov.br>), novas mudanças institucionais foram realizadas, para 

adequar a atuação da Controladoria aos novos desafios que surgiram ao longo dos 

anos, e a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas passou 

a ser chamada de Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), 

dispondo de uma estrutura compatível com a dimensão e relevância de suas 

competências, em especial, com as leis de Acesso à Informação, de Conflito de 

Interesses e Anticorrupção (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, <http://www. 

cgu.gov.br>). Aqui está a grande importância, no que se refere à matéria em análise, 

de ser a Controladoria-Geral da União responsável, entre outras funções, pelo acesso 

a informações públicas, sendo o principal órgão de acesso à informação e à 

transparência pública no país. 

Em continuidade, observa-se que, em 2004, houve a criação do Portal de 

Transparência (<www.portaldatransparencia.gov.br>) pela Controladoria-Geral da 

União (CGU), vindo o Portal constituir um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar 

a execução financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Veja-se que, 

conforme os esclarecimentos do Portal, no site ficam disponíveis informações sobre 

os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a Estados, Municípios 

e Distrito Federal e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos 

realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e 

serviços. O Portal vem, portanto, para assegurar a boa e correta aplicação dos 

recursos públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, 

permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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ajude a fiscalizar sua destinação. Dessa forma, nota-se que a transparência se 

restringe aos repasses do Governo Federal aos entes estatais, as informações 

restringem-se aos recursos financeiros99-100.  

Realizado este estudo em face do direito de acesso à informação na legislação, 

apresenta-se, abaixo, um quadro cronológico contendo todas as leis mencionadas, 

para uma melhor visualização de sua evolução: 

 

Lei Assunto 

Lei 9.051/95 (18/05/1995) Dispõe sobre a expedição de certidões 
para a defesa de direitos e esclarecimento 
de situações. 

Lei 9.507/97 (12/11/1997) Dispõe sobre a regularização do remédio 
constitucional do habeas data e o acesso 
à informação 

Lei 9.784/99 (29/01/1999) Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal 

Lei Complementar 101, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(04/05/2000) 

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências 

Medida Provisória 2.143-31/01 

(02/04/2001) 

Cria a Controladoria-Geral da União 

Lei 10.683/03 (28/05/2003) Regula a Controladoria-Geral da União 

                                                           
99 Maior destaque não se dará ao Portal de Transparência, pois, é matéria do próximo tema deste 
capítulo. 
100 Na trajetória da legislação brasileira até a promulgação da Lei de Acesso à Informação, destaca-se 
ainda, em 2001, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 (BRASIL, 2001, <http://www.planalto.gov.br>), ao 
prever o acesso do cidadão aos desígnios administrativos, podendo os documentos que acompanham 
o processo de formulação de plano diretor ser acessados por qualquer cidadão, ademais, entende-se 
que o Estatuto da Cidade teve como uma de suas metas aprimorar a gestão democrática da cidade; 
em 2002, a Lei de Pregão 10.520 (BRASIL, 2002, <http://www.planalto.gov.br>), que dá um enfoque à 
transparência dessa forma de licitação, tornando essa modalidade licitatória mais transparente; em 
2004, a Lei 11.079 (BRASIL, 2004, <http://www.planalto.gov.br>) referente a Parcerias Públicas 
Privadas (PPP), que prevê expressamente a possibilidade de consultas populares para a análise do 
edital e da minuta de contratação, o que faz inserir um grau de transparência e de participação no 
procedimento administrativo; em 2005, a Lei 11.111 (BRASIL, 2005, <http://www.planalto.gov.br>) que 
regulamenta o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, no que se refere ao sigilo de dados, 
caso esses possam prejudicar a segurança pública. Ademais, possui o objetivo de ofertar mecanismos 
de efetivação ao direito à verdade e é considerada um importante antecedente da Lei de Acesso à 
Informação, visto que seus dispositivos construíram um procedimento e uma estrutura de acesso à 
informação muito semelhante a de atualmente; e, por fim, cita-se, ainda, em 2011, a Lei 12.462 
(BRASIL, 2011, <http://www.planalto.gov.br>) que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas, impondo que os editais devam ser publicados no Diário Oficial da União e em site oficial, o 
que aumenta a transparência e sua publicidade (HEINEN, 2015, p. 54).  
Além disso, o marco normativo brasileiro para compreender melhor o direito de acesso à informação 
pode ser ampliado e conter assuntos mais variados atinentes à matéria, para isso, indica-se na página 
do governo referente ao acesso à informação a publicação referente ao “Marno Normativo Brasileiro”, 
publicado em 2014, e a “Coletânea de Acesso à Informação”, de 2015, que também reúne os principais 
normativos legais que regulamentam o tema de acesso à informação no Brasil e no Mundo (ACESSO 
À INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformação.gov.br>). 
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Portal da Transparência de 2004 

 

Constitui um canal pelo qual o cidadão 
pode acompanhar a execução financeira 
dos programas de governo, em âmbito 
federal. 

Decreto 5.683/06 (24/01/2006) Alterou a estrutura da Controladoria. 

Lei Complementar 131/09 

(27/05/2009) 

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal 

Lei 12.527/11 (18/11/2011) Regula o acesso à informação e revoga a 
Lei 11.111/05. 

Decreto 7.724/12 (16/05/2012) 

 

 

Avanços quanto à criação de mecanismos 
que possibilitam que qualquer pessoa, 
sem necessidade de apresentar motivo, 
receba informações públicas. 

Decreto 8.109/13 (17/09/2013) Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão 
e das Funções Gratificadas da 
Controladoria-Geral da União e remaneja 
cargos em comissão 

 

Realizado o presente histórico, apresenta-se, na sequência, de forma mais 

específica, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/11 (BRASIL, 2011, 

<http://www.planalto.gov.br>), que regula o acesso à informação e revoga a Lei 

11.111/05, antes mencionada. Essa Lei foi regulamentada em 2012, pelo Decreto 

7.724 (BRASIL, 2012, <http://www.planalto.gov.br>), tendo como avanços a criação 

de mecanismos que possibilitam que qualquer pessoa, sem necessidade de 

apresentar motivo, receba informações públicas requeridas a órgãos e entidades, a 

fim de fiscalizar o gerenciamento da coisa pública, o que faz novamente dizer que a 

prerrogativa é a publicidade, sendo a exceção o sigilo101 (BITENCOURT; RECK, no 

prelo, p. 12). 

                                                           
101 Interessante se faz destacar a ampla discricionariedade no momento de agravar documentos como 
sigilosos. Em início, assevera-se que, conforme o artigo 23 e incisos da Lei (BRASIL, 2011, 
<http://www.planalto.gov.br>), são considerados imprescindíveis à segurança da sociedade e do 
Estado, sendo passíveis de classificação como sigilosos, os que por divulgação ou acesso irrestrito 
possam: pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; prejudicar 
ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham 
sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; pôr em risco a vida, 
a segurança ou a saúde da população; oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou 
monetária do País; prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças 
Armadas; prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, 
assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; pôr em risco a 
segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 
ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, 
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. A classificação se dá em três níveis conforme 
artigo 24 e incisos, sendo ultrassecreta em que o prazo máximo de restrição de acesso é 25 anos; 
secreta de 15 anos; e, reservada de 5 anos. Tendo-se como critérios para a gravação das informações 
nessas categorias a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado e o prazo 
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A Lei de Acesso à Informação é inovadora, pois revela um grau de acesso e de 

transparência ainda não encontrados na legislação brasileira, retirando o sigilo, 

diminuindo os prazos de vedação de acesso e permitindo um franco acesso às 

informações depositadas em poder da Administração Pública. Ela potencializa o 

direito de acesso e transparência, bem como auxilia e reforça a ideia da destinação 

última ao cidadão, na concepção de publicidade e de um cidadão ativo e participativo 

na coisa pública (HEINEN, 2015, p. 62-63).  

Os principais objetivos da lei são: a publicidade como regra e o sigilo como 

exceção (o que deriva, conforme já mencionado anteriormente, da própria 

Constituição Federal de 1988, em que é paradigma o direito do acesso à informação); 

controle social da administração pública; divulgação independente de solicitação, 

aspecto que possui estreita conexão com a noção de dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais e de dever de proteção estatal (conforme se verá no próximo capítulo 

do trabalho); desenvolvimento de uma cultura da transparência; e utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) (MOLINARO; SARLET, 2015, p. 

16). 

A estrutura da Lei de Acesso à Informação102 pode ser assim determinada: 

Tema Onde encontrar Palavras-chave 

Garantias do direito de 
acesso 

Artigos 3º, 6º e 7º Princípios do direito de 
acesso/ Compromisso do 
Estado 

Regras sobre a divulgação 
de rotina ou proativa de 
informações 

Artigos 8º e 9º Categorias de informação/ 
Serviço de Informação ao 
Cidadão/ Modos de 
divulgar 

                                                           
máximo de restrição de acesso ou evento que defina seu termo final, conforme artigo 24, parágrafo 5º 
e inciso I e II. Ainda, conforme artigo 27, inciso I, são competentes para gravar o sigilo de informações 
ultrassecretas: Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado e 
autoridade com as mesmas prerrogativas; Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e, 
Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior. No grau secreto, além das 
autoridades já citadas, os titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de 
economia mista; por fim, no grau reservado, as autoridades já referidas e as que exerçam funções de 
direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superior, ou de hierarquia equivalente, de acordo com a regulação específica de cada órgão ou 
entidade. Chama-se a atenção, conforme Bitencourt e Reck (no prelo, p. 15), para a possibilidade 
disposta no grau reservado, no que se refere às autoridades com função de direção, comando ou chefia 
ou de hierarquia equivalente da chamada administração pública indireta, podendo, nesses casos, 
determinado ato ser considerado reservado por comportar interesses privados e a lógica do mercado. 
102 Quadro retirado da Cartilha Acesso à Informação Pública no site do Acesso à Informação. A 
publicação é uma introdução à Lei e destaca as vantagens de uma cultura de acesso em detrimento à 
cultura do segredo. O objetivo é que essa cartilha seja um instrumento útil de trabalho aos servidores 
envolvidos no processo de atendimento às demandas da sociedade por informações produzidas e 
gerenciadas pelo Governo Federal (ACESSO À INFORMAÇÃO, <http://acessoainformacao.gov.br>). 
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Processamento de 
pedidos de Informação 

Artigos 10, 11, 12, 13 e 14 Identificação e pesquisa 
de documentos/ Meios de 
Divulgação/ Custos/ 
Prazos de atendimento 

Direito de recurso à 
negativa de liberdade de 
informação 

Artigos 15,16 e 17 Pedido de 
desclassificação/ 
autoridade responsáveis/ 
Ritos legais 

Exceções ao direito de 
acesso 

Artigos 21 ao 30 Níveis de classificação/ 
Regras/ Justificativa de 
não acesso 

Tratamento de 
informações pessoais 

Artigo 31 Respeito às liberdades e 
garantias individuais 

Responsabilidade dos 
agentes públicos 

Artigos 32, 33 e 34 Condutas ilícitas/ Princípio 
do Contraditório 

 

Passa-se, nesse sentido, a abordar alguns enfoques da Lei de Acesso à 

Informação. O primeiro deles diz respeito aos sujeitos e destinatários da Lei,  

encontrados nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1º, compreendendo-se os 

órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo e  Legislativo, 

incluindo os Tribunais de Contas do Judiciário103 e do Ministério Público, e as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Os sujeitos previstos nos incisos I e II do parágrafo único 

do artigo 1º são considerados como sujeitos passivos próprios; já os encontrados no 

artigo 2º, como sujeitos passivos impróprios, sendo eles, por critério material, objetivo 

ou funcional: entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização 

de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento, por meio 

de subvenções sociais, de contrato de gestão, termo de parcerias, de convênios, de 

acordo, de ajustes ou de outros instrumentos congêneres. Dessa forma, conclui-se 

que o primeiro artigo se preocupa com quem está sujeito à lei, não importando, em 

tese, sua função ou atividade desenvolvida. Em resumo, assim, são sujeitos passivos 

                                                           
103 Em notícias do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, em 2013, o Supremo se tornou referência 
na aplicação da Lei de Acesso à Informação, tendo sido aprovado com 92% das pessoas que fizeram 
solicitações à Corte com base na norma. Os dados são da Central do Cidadão do STF, que recebe, 
administra e responde as demandas relacionadas às informações não contidas no site. Em uma 
pesquisa coordenada e realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FCV), Maria Elisa Bastos Macieira 
avaliou 27 Tribunais de todo o País e constatou que o Supremo atende a todos os requisitos, 
superando as exigências. Ela explicou que o Supremo é um exemplo de transparência ativa, ou seja, 
fornece no próprio site (no campo “Acesso à Informação”) mais informações do que o solicitado pelos 
cidadãos (NOTÍCIAS DO STF, 2013, <http://www.stf.jus.br>). 
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a Administração Pública direta, indireta e as entidades privadas sem fins lucrativos 

(HEINEN, 2015, p. 91-93) (BRASIL, 2011, <http://www.planalto.gov.br>).  

Veja-se que os atores privados também estão obrigados a assegurar o direito de 

acesso à informação quando exercerem qualquer preposição de autoridade 

administrativa, realizarem função ou serviços públicos ou, ainda, operarem com 

recursos e fundos públicos, visto que toda a informação em posse daquelas entidades 

privadas que exerçam funções ou serviços públicos, ou ainda, que de alguma forma 

utilizem recursos públicos, devem estar submetidas ao princípio da publicidade, 

conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, como também ao dever de 

transparência, que “blinda”, em regra, qualquer ocultação de informações detidas pelo 

poder público, traduzindo-se também em um dever de prestações informacionais 

(MOLINARO; SARLET, 2015, p. 17). 

De maio de 2012, quando a Lei de Acesso a Informação entrou em vigor, até o 

final do ano de 2015, a Controladoria-Geral da União recebeu 333.463 mil pedidos de 

acesso à informação ao Executivo Federal, levando em média onze dias para se 

manifestar. Outro dado interessante é referente aos órgãos mais procurados, sendo, 

em primeiro lugar, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 21.366 mil 

pedidos; em segundo, o Ministério da Fazenda com 17.966 mil pedidos; em terceiro, 

a Superintendência de Seguros Privados (Susesp) com 15.990 mil pedidos; em quarto 

lugar, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com 15.306 mil pedidos; e, por 

fim, a Caixa Econômica Federal (CEF) com 11.756 mil pedidos (CONTROLADORIA-

GERAL DA UNIÃO, <http://www.cgu.gov.br>). 

A maior parte dos pedidos teve origem em São Paulo (24,68%), Rio de Janeiro 

(12,36%), Minas Gerais (9,57%) e Distrito Federal (8,20%). Destaca-se também, que 

houve pedidos de outros países, estes na totalidade de 359 pedidos. Quanto aos 

assuntos, foram de maior demanda os relacionados com economia e finanças 

(14,89%), administração pública (10,82%), informação, comunicação e gestão 

(7,22%), educação superior (5,57%) e administração financeira (5,06%) 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, <http://www.cgu.gov.br>). 

Prosseguindo, quanto à análise da Lei de Acesso à Transparência, deve-se 

destacar o artigo 4º, inciso I, II, III e IV, que define informação, documento, informação 

sigilosa e informação pessoal. Dessa forma, a legislação assim conceitua: 1. 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 2. 
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documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato; 3. informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 

acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade 

e do Estado; 4. informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada 

ou identificável (BRASIL, 2011, <http://www.planalto.gov.br>).  

Determinados esses conceitos, assevera-se que, no polo ativo na busca de 

informações, o site de acesso à informação deixa claro que qualquer pessoa pode 

pedir uma informação pública, seja pessoa física (independentemente da 

nacionalidade e de idade) ou jurídica (empresas, organizações, entre outras). A 

possibilidade de acesso é ampla, oportunizando o controle e a fiscalização (ACESSO 

À INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformacao.gov.br>). Incluem-se, também, as 

universalidades de fato, bem como os órgãos despersonalizados, incluindo nas 

pessoas naturais os estrangeiros, sendo eles residentes ou não no país (MOLINARO; 

SARLET, 2015, p. 17).  

Ademais, na página do Acesso à Informação, no item “Entenda a Lei”, 

(<http://www.acessoainformacao.gov.br>), deixa-se bem claro que esses pedidos são 

gratuitos em regra (a exceção se constitui, por exemplo, se for necessária a cópia de 

documentos) e não dependem de motivação, justificação, apenas o requerente deve 

identificar-se e especificar a informação desejada, tudo conforme o artigos 10 e 12 da 

Lei. Interessante é destacar o alerta que faz a página no sentido de que todas as 

informações produzidas ou custeadas pelo poder público são públicas e, portanto, 

acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente 

estabelecidas. Também alerta que não são pedidos de informação os seguintes: 

desabafos; reclamações e elogios (o que deve ser feito à ouvidoria); consultas sobre 

a aplicação da legislação (que devem ser encaminhadas ao canal adequado); e 

denúncias (que, se forem referentes à aplicação da Lei no Poder Executivo Federal, 

deverão ser registradas no site da Controladoria-Geral da União, mas caso sejam 

denúncias sobre o descumprimento da Lei em outras esferas ou Poderes deverão ser 

encaminhadas aos respectivos responsáveis).  

O perfil dos solicitantes foi analisado no 2º Relatório Sobre a Implementação da 

Lei de Acesso à Informação, de 2013, tendo-se que a maior parte dos solicitantes são 

pessoas físicas, atingindo o porcentual de 95,51%, sendo que, destas, 35,35% 

possuem ensino superior, sendo apenas 0,91% sem instrução formal e 4,79% com 

ensino fundamental. Ademais, outra característica dos solicitantes é que 15,67% 

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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possuem emprego no setor privado, 9,88% são estudantes e 8,97% são servidores 

públicos federais (ACESSO À INFORMAÇÃO, <http://www.acessoainformacao.gov 

.br>). 

Continuando, para operacionalizar o acesso à informação, a Lei prevê duas 

formas distintas de transparência, ou seja, duas formas diferentes de a sociedade ter 

acesso à informação, quais sejam: a transparência ativa e a transparência passiva. A 

primeira delas é encontrada no artigo 8º da Lei, no qual verifica-se que “é dever dos 

órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações 

de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas” (BRASIL, 2011, 

<http://www.planalto.gov.br>); assim seja, há uma obrigação dos órgãos e entidades 

de promover as informações, sem serem requisitados para esse fim, devendo agir 

proativamente (e, como já mencionado anteriormente, não apenas dar publicidade às 

informações que a lei impõe, mas ir em busca de outras, para fazer transparecer a 

atividade pública).  

Esse tipo de transparência comporta-se de duas formas: em ambiente virtual, 

sendo a informação disponibilizada nos sítios de cada ente público, devendo 

preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei, sendo eles: 

conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; possibilitar 

a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos;  possibilitar o acesso 

automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina; divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; indicar local e 

instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; e adotar as medidas necessárias para 

garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011, 

<http://www.planalto.gov.br>). A outra forma diz respeito ao ambiente físico, devendo 

ter hora e local para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações 

(HEINEN, 2015, p. 75-76). 

Quanto à transparência passiva, refere-se que cabe ao Estado conceder 

informações apenas quando forem solicitadas, ou seja, ele não age de forma 

espontânea; ele divulga informações sob demanda em atendimento às solicitações da 
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sociedade, estando prevista no artigo 9º da Lei, que, uma vez mais, faz relação com 

a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, da relação entre Estado e sociedade, 

na medida em que o Estado só age quando a sociedade o provoca, aspecto que, com 

maior ênfase, se demonstrará em seguida. Quanto a esta forma de transparência, 

assevera-se que o acesso a informações públicas será assegurado por criação de 

serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local 

com condições apropriadas para: atender e orientar o público quanto ao acesso a 

informação; tramitar documentos nas suas respectivas unidades; e para o fim 

de protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. Também prevê 

o artigo como forma de acesso à informação a realização de audiências ou consultas 

públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação 

(CARTILHA ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, 2011, <http://www.acesso 

ainformacao.gov.br>).   

Destaca-se que o Decreto Regulamentar da Lei de Acesso à Informação, 

Decreto 7.724/12 (BRASIL, 2012, <http://www.planalto.gov.br>), estabeleceu que 

órgãos e entidades devem disponibilizar e responder pedidos de informação em 

diferentes instâncias recursais e, para tanto, todos os órgãos e entidades ficam 

obrigados a criar o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, com o objetivo de atender 

e orientar o público quanto ao acesso à informação, bem como receber e registrar 

pedidos, entre outras atribuições (MOLINARO; SARLET, 2005, p. 19-20).  

A Controladoria-Geral da União desenvolveu o e-SIC (Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão) para que os órgãos e entidades conseguissem 

seguir as regras, os prazos e as orientações fixadas em Lei. O sistema funciona na 

internet e centraliza os pedidos e recursos dirigidos ao Poder Executivo Federal, pois 

é de obrigação da Controladoria suas entidades vinculadas e empresas estatais, 

sendo que o acesso pode ser feito pelos seguintes endereços: 

www.acessoainformacao.gov.br/sistema, www.esic.gov.br, www.e-sic.gov.br e 

www.sic.gov.br. Além disso, a Controladoria possui guias e orientação quanto ao 

Sistema e ajuda os Municípios e Estados na sua implementação (SISTEMA 

ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, <http://www.acesso 

ainformacao.gov.br>). 

É oportuno mencionar ainda que a Controladoria-Geral da União, para auxiliar 

os Estados e Municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação, conta com 

o Programa Brasil Transparente, que busca, entre outros objetivos, apoiar a adoção 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema
http://www.esic.gov.br/
http://www.e-sic.gov.br/
http://www.sic.gov.br/
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de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação e o 

desenvolvimento de Portais de Transparência. O programa, até fevereiro de 2016, 

alcançou a marca de 1.576 adesões de entes públicos desde a sua criação (em janeiro 

de 2013), sendo 34% situadas na Região Nordeste, 21% na Região Sul, 21% da 

Região Sudeste, 10% no Norte e 13% no Centro-Oeste (CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, <www.cgu.gov.br>). 

Destaca-se que o Estado do Rio Grande do Sul regulamentou a matéria através 

do Decreto 49.111/12, que, de forma mais enxuta, apresenta as mesmas diretrizes da 

lei federal. Está dividido em oito capítulos, sendo eles: disposições gerais, 

transparência ativa, transparência passiva, classificação das informações em graus 

de sigilo, informações pessoais, reexame do recurso, comissão mista da reavaliação 

das informações e disposições finais (RIO GRANDE DO SUL, 2012, <http://www. 

legisweb.com.br>). 

Interessante, aqui, é apontar também outro programa da Controladoria-Geral da 

União, a “Escala Brasil Transparente”, que comporta uma metodologia para medir a 

transparência pública em Estados e Municípios. A Escala foi desenvolvida para que a 

Controladoria-Geral da União possa exercer as competências que lhe são atribuídas 

através da Lei de Responsabilidade Fiscal. A competência avaliada pela Escala 

refere-se à transparência passiva, assim seja, a solicitada pelo cidadão. Foram, então, 

avaliados no total de 1.613 entes federativos, sendo 1.559 Municípios, todas as 27 

capitais, além dos 26 Estados e o Distrito Federal, sendo que outros 105 Municípios 

solicitaram a avaliação (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, <http://www.cgu 

.gov.br>). 

Nessa Escala, doze foram os quesitos analisados, sendo seis referentes à Lei 

de Acesso à Transparência e seis referentes à transparência passiva. Quanto à 

regulamentação da Lei, são os seguintes quesitos: exposição da legislação, existência 

da regulamentação; regulamento do SIC; regulamentação da classificação do sigilo; 

da responsabilização do servidor; e das instancias recursais. Quanto à transparência 

passiva: divulgação do SIC físico, atendimento presencial; existência de um e-SIC, 

atendimento pela internet; possibilidade de acompanhamento do pedido de acesso; 

inexistência de pontos que dificultem ou inviabilizem o pedido de acesso; respostas 

aos pedidos nos prazos legais; e respostas em conformidade com o que foi solicitado. 

Desses quesitos para a Escala, 25% referem-se a regulamentação da Lei e 75% da 
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transparência passiva (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, <http://www.cgu. 

gov.br>).  

A Escala vai de 1 ao 10, sendo dez a melhor nota; nesse sentido, quanto ao 

ranking dos Estados, na sua segunda edição, o Amapá, onde foi instituído o primeiro 

Portal de Transparência, como se verá, recebeu a nota zero. O Rio Grande do Sul, 

por sua vez, recebeu a nota 8,19, tendo ficado com nota dez os seguintes Estados: 

Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e 

Tocantins (CARTILHA ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, 2011, <http://www. 

acessoainformacao.gov.br>). 

No Rio Grande do Sul, dos 497 Municípios, apenas 114 foram avaliados, e as 

melhores notas ficaram com os Municípios de Canoas e Não-Me-Toque, com 9,72, 

alcançando ambos 32º posição no ranking. Santa Cruz do Sul ocupa a 488º posição, 

com nota 1,94 (CARTILHA ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, 2011, <http://www. 

acessoainformacao.gov.br>). 

Para prosseguir, menciona-se a grande polêmica referente ao acesso à 

informação no que diz respeito à divulgação da remuneração dos agentes públicos 

com identificação nominal dos mesmos, o que permite a toda e qualquer pessoa saber 

a remuneração de determinado agente. O Decreto que regulamentou a Lei de Acesso 

à Informação prevê, no artigo 7º, parágrafo 3º, inciso IV, a divulgação dos vencimentos 

de maneira nominal. O Conselho Nacional do Ministério Público, em 2012, ainda, 

através da Resolução 98, regulamentou a Lei e determinou a divulgação da 

remuneração e proventos recebidos por todos os seus membros. O mesmo fez o 

Conselho Nacional de Magistratura pela Resolução 151/2012 (HEINEN, 2015, p. 76-

89). 

Ademais, já foi referida acima a Suspenção de Segurança 3.902/SP, leading 

case referente a essa matéria, ação que trouxe a discussão ao Supremo Tribunal 

Federal, tendo ele entendido, mesmo antes de estar em vigor a Lei de Acesso à 

Informação, pela possibilidade da divulgação dos proventos dos agentes públicos, 

pelo princípio da publicidade e do dever de transparência com os gastos públicos, não 

vindo tal informação a violar a segurança jurídica, afirmando que não caberia tratar 

“de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem 

respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da 

própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37)” 

(BRASIL, 2011, <http://www.stf.jus.br>). A matéria, inclusive, é objeto de Repercussão 



98 
 

Geral 483 por meio do Recurso Extraordinário, com Agravo 652.777/SP104: 

“Divulgação, em sítio eletrônico oficial, de informações alusivas a servidores públicos, 

inclusive seus nomes e correspondentes remunerações” (BRASIL, 2015, 

<http://www.stf.jus.br>)105. 

Destaca-se que essa decisão leva à discussão sobre os limites de incidência do 

dever de transparência dos dados públicos, principalmente à frente da Lei de Acesso 

a Informação que apresenta restrições quando fala das garantias individuais no artigo 

31106, disciplinando que o tratamento de informações pessoais deve respeitar a 

intimidade, a vida privada, a honra e imagens pessoais, além das liberdades e 

garantias individuais. Verifica-se, dessa forma, que se está à frente de um verdadeiro 

                                                           
104 Repercussão Geral 483: “Ementa: CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO 
MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR 
DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive 
em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos 
correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido” 
(BRASIL, 2015, <http://www.stf.jus.br>). 
105 No Rio Grande do Sul, a Associação dos Juízes impetrou Mando de Segurança 32.020 frente ao 
Supremo Tribunal Federal com o objetivo de não cumprir com a determinação imposta pelo Conselho 
Nacional de Justiça no sentido de divulgar seus vencimentos. Na oportunidade, a Ministra Relatora 
Rosa Weber entendeu que a limitação imposta na lei refere-se para quando estas forem imprescindíveis 
à segurança nacional, o que não configura a publicidade dos vencimentos do servidor público, devendo 
se sujeitar ao regime jurídico próprio, no caso respeitando o princípio da publicidade: “Ainda nesse 
ponto, vale observar que em nenhuma passagem a Constituição ou a Lei 12.527/2011 vedam a 
divulgação dos nomes dos agentes públicos e de sua respectiva remuneração. As vedações 
constitucionais sobre o tema referem-se, como se sabe, às informações imprescindíveis à segurança 
da sociedade e do Estado (parte final do inc. XXXIII do art. 5º). No que concerne ao resguardo da 
intimidade, previsto no inc. X do art. 5º, as decisões desta Corte têm assentado que o vínculo funcional 
com o poder público pressupõe restrição à compreensão daquela garantia em termos absolutos, uma 
vez que o ingresso no serviço público traz consigo a sujeição a um regime jurídico próprio, no qual se 
insere o encargo de respeitar de forma ampla o princípio da publicidade, inclusive no que se refere aos 
detalhes de sua condição remuneratória” (BRASIL, 2013, <http://www.stf.jus.br>). 
106 Segue o teor do artigo 31 mencionado: “Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser 
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 
bem como às liberdades e garantias individuais. § 1o As informações pessoais, a que se refere este 
artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: I - terão seu acesso restrito, 
independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 
data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e II - 
poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. § 2o Aquele que obtiver acesso às 
informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. § 3o  O consentimento 
referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem necessárias: I - à prevenção 
e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 
exclusivamente para o tratamento médico; II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as 
informações se referirem; III - ao cumprimento de ordem judicial; IV - à defesa de direitos humanos; 
ou V - à proteção do interesse público e geral preponderante. § 4o A restrição de acesso à informação 
relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar 
processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como 
em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. § 5o Regulamento 
disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal” (BRASIL, 2011, 
<http://www.planalto.gov.br).  
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embate entre os direitos de personalidade, de um lado, e de informação e 

transparência, de outro. A Administração Pública, quando estiver promovendo seus 

atos, atribuições, deve respeitar os princípios fundamentais, para não correr o risco 

de violar a ordem jurídica, vindo a cometer inconstitucionalidade por ação ou omissão. 

Dessa forma, os atos administrativos devem se ajustar aos princípios constitucionais, 

visto que qualquer violação a eles tornará esses atos ilícitos e ilegítimos, matéria que 

poderá ser discutida de forma administrativa ou contenciosa (LEAL, R.G, 2014, p. 181-

196). 

Nesse sentido, essa dicotomia (o conflito entre os direitos fundamentais) não 

apresenta soluções fáceis, visto que o direito à privacidade, apesar de se configurar 

em um direito de cunho individualista, constitui parte fundamental de todo sistema 

democrático e deve ser defendido para que se evitem as tentações de cunho totalitário 

e que se venha a retirar do indivíduo a possibilidade de realizar livremente as suas 

escolhas, ficando, por assim dizer, refém do regime (DONEDA; VIOLA, 2015, p. 130 

e 131). 

Além disso, há quem diga que o princípio da finalidade poderia servir como limite 

à utilização de informações pessoais obtidas com base na Lei de Acesso à 

Informação, no sentido de que seria legítimo o acesso no caso em que a informação 

pessoal seja compatível com o objeto final do tratamento que se pretende dar a essa 

informação; dessa forma, por exemplo, seria possível o acesso a informações 

particulares, caso essa informação seja de interesse público, como é a realização de 

políticas públicas, por exemplo (DONEDA; VIOLA, 2015, p. 129 e 130). 

Todavia, como há o embate entre dois direitos fundamentais, outra solução não 

poderá ser encontrada senão a aplicação da ponderação. O ponto crucial reside no 

interesse público, pois, em havendo interesse público, as informações podem ser 

prestadas aos demais cidadãos; o limitador consiste, dessa forma, na qualidade do 

interesse que se pretende prestigiar com essas informações. E mais: a questão passa 

por uma análise de que importa saber se a remuneração refere-se ao cargo ou ao 

agente e se ela é fixada em função de qual desses institutos jurídicos, sendo que a 

regra da transparência deve ser aplicada quando a remuneração diz respeito ao cargo 

da pessoa, e não à pessoa em si (HEINEN, 2015, p. 76-89) 

Uma vez tendo sido trabalhada uma visão geral da Lei de Acesso e de seus 

principais aspectos, passa-se, no próximo item, a uma análise dos Portais de 
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Transparência, no que se refere à sua operacionalidade enquanto instrumentos de 

“transparência” do Poder Público e de acesso à informação.  

 

3.3 Acesso à Informação e Portais de Transparência: operacionalidade da 

informação e “transparência” 

 

O acesso à informação e à transparência configuram-se como peças 

fundamentais para a participação cidadã e para o controle e fiscalização da 

Administração Pública. Na medida que a Administração Pública age em segredo, no 

“escuro”, dá-se espaço para omissão, ineficácia de sua atuação, como ilegalidade dos 

seus atos. A participação, o acesso à informação e à transparência, repete-se, 

compõe-se de elementos que propulsionam-se mutuamente. 

É dever do Estado e de seus entes agirem com transparência e conduzirem as 

suas atividades com transparência, pois, só assim, estarão cumprindo com o seu 

dever objetivo na garantia dos direitos fundamentais à sociedade. Em decorrência 

disso, também, o Estado tem o dever de criar mecanismos, operacionalizar o acesso 

à informação e à transparência dos seus atos, pois, só através de instrumentos de 

acesso e transparência, instrumentos qualificados para esse fim, pode-se falar em um 

mecanismo que proporciona a participação social, uma vez que a participação dos 

cidadãos é potencializada a partir da existência de informações e da visibilidade das 

ações do Poder Público, o que concretizará o status activus processualis. Busca-se a 

participação pelo procedimento, este qualificado, que proporcione o acesso e a 

transparência também qualificada. 

Nesse contexto, pretende-se compor a obrigação do Estado com os cidadãos, 

não como meros administrados, mas na figura de administradores. Assim, o grau de 

transparência em um ordenamento jurídico vem determinar a própria relação do 

Estado Democrático de Direito com a Administração Pública (MARTINS JÚNIOR, 

2010, p. 48-50). A democratização do Estado leva à democratização de todas as áreas 

do Direito, não ficando, aqui, imune a Administração Pública, ao contrário, ela torna-

se o objeto principal. 

A Administração Pública precisa enfrentar a publicidade, o acesso à informação 

e à transparência não como mais uma atividade imposta, ou como uma atividade 

secundária, mas como uma obrigação, um dever frente aos cidadãos que fazem parte 
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dessa Administração, já que é para eles que ela própria foi configurada, para o melhor 

bem-estar desses cidadãos. 

Por isso, pode-se dizer que, como direito objetivo e subjetivo público, a 

transparência impõe a Administração Pública um duplo dever: o respeito aos direitos 

fundamentais dos administrados e o bom funcionamento estatal. A transparência 

integra o complexo de normas do devido processo legal administrativo. E, com 

transparência no processo administrativo, maior será a possibilidade de controle, 

diminuindo espaço para a discricionariedade nas escolhas de políticas públicas, por 

exemplo, fazendo com que as demandas sociais sejam consideradas nesse processo 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 48-50). 

Ademais, quanto maior for o grau de transparência administrativa maior também 

será o respeito dos agentes públicos aos princípios da Administração Pública, como 

a moralidade, legalidade, imparcialidade, entre outros. A visibilidade proporcionada 

configura fator psicológico de temor ao desvio de poder, ao comprometimento 

irresponsável dos recursos públicos. Em grande parte, os vícios da Administração 

Pública devem-se ao sigilo, cuja redução dá efetividade ao controle (MARTINS 

JÚNIOR, 2010, p. 48-50). 

Também é importante se observar o que diz respeito ao fato de que o controle 

social nessa medida, incidindo em diferentes e diversos momentos do exercício das 

funções administrativas, leva a um ambiente de cooperação entre os órgãos 

controladores e controlados, fazendo com que o aumento do nível de transparência 

das relações administrativas acabe por maximizar o consenso nessas mesmas 

relações (HEINEN, 2015, p. 23). 

Além disso, compreende-se que o acesso à informação é um acesso à decisão, 

pois a transparência administrativa cumpre um papel fundamental no sentido que 

conduz a uma maior legitimidade do próprio processo decisório da Administração 

Pública (HEINEN, 2015, p. 24). Todavia, deve-se ponderar, que essa é uma de suas 

importâncias, mas não à única. A legitimidade de uma decisão, conclui-se, pode ser 

antagônica e perigosa dependendo da legitimidade que se busca, pois não se pode 

entender que com a concordância do cidadão com determinada decisão ele está a 

legitimando, o cidadão precisa ser ouvido e ponderado nessa tomada de decisão, 

assim seja, a legitimidade buscada precisa ser material e não formal. A transparência 

e o acesso à informação não podem vir apenas para as ações já realizadas, mas para 

a construção dessas ações, por exemplo, na tomada de decisão de uma política 
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pública. Que legitimidade será dada à decisão de determinada política pública de 

construção de um ginásio de esportes se assim a Administração Pública já decidiu? 

A legitimidade só será concretizada na medida que o cidadão possa participar da 

decisão, por exemplo, entre a construção de um ginásio de esportes ou uma nova 

creche. Essa é a legitimidade que pretende-se impor, no processo dos atos 

administrativos e não na avalição desses mesmos atos. 

A transparência administrativa aparece, assim, conforme Heinen (2015, p. 32), 

como fio condutor de eficácia do ato administrativo, visto que ausente a publicidade 

necessária ao ato, este não produzirá seus efeitos e também não estará de acordo 

com os princípios gerais da Administração Pública previstos constitucionalmente: o 

dever de dar conhecimento dos atos administrativos, permitindo ao administrado 

tomar ciência da atividade prestada pelo Poder Público; a criação de um espaço 

democrático; a possibilidade de maior participação do administrado nos exercício das 

funções públicas; e, ao fomento de um maior controle administrativo.  

Aqui acrescenta-se a cooperação entre o administrado, prefere-se cidadão, com 

a Administração Pública e com os demais Poderes, pois na medida que haja 

transparência da mesma nas decisões dos demais Poderes, que de uma ou outra 

forma tenha algum reflexo na Administração Pública, poderá ser ponderada com maior 

claridade e contribuir na busca de maior concretização dos direitos fundamentais. 

Exemplifica-se com o problema da judicialização da saúde, que de forma mais 

detalhada já foi apresentada neste trabalho, principalmente quanto às consequências 

dessas ações no orçamento do Poder Executivo, uma vez que se tenha conhecimento 

da atuação da Administração Pública quanto à Secretaria da Saúde, quanto ao decidir 

algum caso que comporte valor elevado, através de dados transparentes, sendo 

possível ponderar de uma forma mais eficaz os direitos envolvidos. 

Nesse contexto, o não acesso, a não publicidade dos atos, escolhas da 

Administração Pública não só ofendem os princípios da Administração Pública, mas 

os princípios e direitos humanos e fundamentais, como no caso da saúde, o princípio 

da vida, da dignidade da pessoa humana, entre outros. Dessa forma, a transparência 

e o acesso à informação não podem vir com uma visão de acesso de despesas, 

receitas, convênios realizados pela União com os Entes e etc, a transparência precisa 

abranger um leque maior, pois as suas consequências não estão apenas ligadas ao 

direito administrativo, mas ao bem-comum de toda uma sociedade. 
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Martins Júnior (2010, p. 37-38), nesse sentido, apresenta que a publicidade é 

um dos expoentes da transparência, vindo a obrigar a Administração Pública à 

exposição de todo e qualquer comportamento administrativo e conferindo certeza a 

condutas estatais e segurança aos administrados. A publicidade, dessa forma, 

comporta o primeiro estágio da transparência administrativa, pois é a partir da 

transparência administrativa que se propicia o desenvolvimento de linhas de atuação 

administrativa contando com a participação do administrado, agente colaborador na 

tomada de decisões administrativas. Todavia, advoga o autor que a transparência não 

é instrumento da participação e sim o contrário, a participação leva à transparência. 

Nesse sentido, seria a transparência administrativa instrumentalizada pela 

publicidade, pela motivação e pela participação popular, em que o direito de acesso, 

de informação, de um devido processo legal articulam-se como formas de atuação.  

Como já se mencionou anteriormente, acredita-se que a transparência vista 

através dos Portais de Transparência operacionaliza o acesso à informação; e só 

através de instrumentos qualificados de acesso à informação e transparência é 

possível a participação, como só se tem participação se houver acesso à informação 

e essa for transparente e operacionalizada dessa forma. Repete-se: um princípio 

propulsiona o outro, uma ação sempre dependerá da outra. 

No entanto, neste trabalho, pretende-se avançar quanto ao conceito de 

“transparência”, no sentido de que não basta haver uma transparência da 

Administração Pública, permitindo-se o acesso à informação, se os dados 

publicizados não se mostram de forma “clara”, compreensível ao cidadão. Veja-se que 

o princípio da transparência se limita a trazer as informações como elas são ao 

cidadão, a verdade dos fatos; outra questão é a necessidade da “transparência” da 

própria transparência da Administração Pública, mas isso, com mais detalhes, será 

trabalhado quando da análise dos Portais de Transparência no que segue.  

Nesse quadro, interessante se faz analisar o Mandado de Segurança 33.340/DF, 

Ministro Relator Luiz Fux, que envolve o pedido de proteção ao sigilo entre as 

negociações de JBS/Friboi com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), a partir de pedido do Tribunal de Constas da União de acesso a 

informações da operação financeira realizada, visto que compreende pessoa de 

direito privado da administração indireta, o que faz ser sujeita ao controle fiscal e 

orçamentário pelo Tribunal. Sustentavam pela impossibilidade de fornecimento das 

informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União, sob o fundamento de que 
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isso comprometeria o sigilo bancário e empresarial daqueles que com eles 

contratassem e que desempenhariam atividades econômicas em regime 

concorrencial. Nesse sentido, ficou entendido pelo Supremo Tribunal Federal que o 

Estado Democrático de Direito pressupõe uma transparente responsabilidade do 

Estado, sendo que “o sigilo de informações necessárias para a preservação da 

intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se 

conhecer o destino dos recursos públicos” como “[...] quem contrata com o poder 

público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for necessária para o 

controle da legitimidade do emprego dos recursos públicos”; notadamente, pelo fato 

de que “[...] a contratação pública não pode ser feita em esconderijos envernizados 

por arcabouço jurídico capaz de impedir o controle social quanto ao emprego de 

verbas públicas” (BRASIL, 2015, <http://www.stf.jus.br>)107. 

Essa decisão ganha uma importância maior no cenário brasileiro, pois vem 

reforçar a imprescindibilidade do dever de transparência e acesso à informação no 

que diz respeito à contratação pública, em que deve prevalecer o dever de boa 

Administração Pública de prestar contas aos seus cidadãos da destinação dos 

recursos públicos. Além de reforçar o fato de que a Administração Pública direta ou 

indireta em um Estado Democrático de Direito está sujeita à fiscalização dos órgãos 

                                                           
107 A referida decisão levou ao Informativo 787 do Supremo Tribunal Federal: “[...] As Cortes de Contas 
implementariam autêntico controle de legitimidade, economicidade e de eficiência, porquanto deveriam 
aferir a compatibilidade dos atos praticados pelos entes controlados com a plenitude do ordenamento 
jurídico, em especial com a moralidade, eficiência, proporcionalidade. Assim, no atual contexto 
juspolítico brasileiro, em que teria ocorrido expressiva ampliação de suas atribuições, a Corte de Contas 
deveria ter competência para aferir se o administrador teria atuado de forma prudente, moralmente 
aceitável e de acordo com o que a sociedade dele esperasse. Ademais, o TCU, ao deixar de ser órgão 
do Parlamento para tornar-se da sociedade, representaria um dos principais instrumentos republicanos 
destinados à concretização da democracia e dos direitos fundamentais, na medida em que o controle 
do emprego de recursos públicos propiciaria, em larga escala, justiça e igualdade. Por outro lado, o 
sigilo empresarial seria fundamental para o livre exercício da atividade econômica. Tratar-se-ia de 
preocupação universal destinada a assegurar credibilidade e estabilidade ao sistema bancário e 
empresarial. A divulgação irresponsável de dados sigilosos de uma sociedade empresária poderia, por 
razões naturais, inviabilizar a exploração de uma atividade econômica ou expor, indevidamente, um 
grupo econômico, na medida em que os competidores passariam a ter acesso a informações 
privilegiadas que não deteriam numa situação normal. A proteção estatal ao sigilo bancário e 
empresarial deveria ser, nesse contexto, compreendida como corolário da preservação à intimidade 
assegurada pelo art. 5º, X, da CF. O que se discutiria, no caso, seria assentar a extensão dessa garantia 
à luz dos cânones pós-positivistas que regeriam a tutela do patrimônio público. Sem prejuízo da 
necessidade de tutela da privacidade e dos seus consectários — o sigilo bancário e empresarial —, as 
exigências do presente momento histórico compeliriam à adoção de uma política de governança 
corporativa responsável no âmbito dos grupos econômicos, o que impediria uma visão pueril de 
irresponsável ampliação do alcance da tutela ao sigilo bancário e empresarial” (BRASIL, 2015, 
<http://www.stf.jus.br>). 
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institucionalizados e, também, acessível ao controle social (BITENCOURT; RECK, no 

prelo, p. 18). 

O que se verifica, então, que é dever do Estado e de seus entes agirem de forma 

transparente, permitindo o acesso a informações e sendo a publicidade e a 

transparência de seus atos condição necessária para se concretizar, conforme Peter 

Häberle, o status activus processualis, que configura a participação através do 

procedimento. O Estado não cumprindo seu dever decorrente da dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais que é o acesso à informação, à publicidade e à 

transparência, não há como possibilitar o cidadão participar nas formas 

operacionalizadas para esse fim. E, mais, o procedimento de participação precisa ser, 

como aqui se passará a abordar, “qualificado”, “desconfigurado” e “claro” para que 

permita que o cidadão participe e não só concorde com as decisões postas pelo Poder 

Público. A transparência como dever do Estado configura, nesse caminho, como 

condição necessária para o status activus processualis.  

Dessa forma, passa-se a abordar a operacionalização do acesso à informação 

e transparência atualmente. Como se verificou anteriormente, em 2003, houve a 

instituição da Controladoria-Geral da União, que em novembro de 2004 implantou o 

Portal de Transparência. No entanto, esclarece-se que a ideia do Portal de 

Transparência no Brasil veio nos anos 90, inclusive antes da chegada da internet aos 

brasileiros, pelo Prefeito de Macapá, João Capiberibe, que publicava a execução 

orçamentária da prefeitura em outdoor instalado na frente da municipalidade (foi o que 

muitos Municípios fizeram, sendo que mais tarde, também, foram adotados pelos 

Municípios e Estados os telões eletrônicos em que é possível saber a receita daquele 

ente em tempo real). Eleito então governador do Amapá, Capiberibe conseguiu, 

depois de reeleito em 2008, implantar o primeiro Portal de Transparência. O Portal de 

Transparência foi estruturado por técnicos da Empresa de Processamento de Dados 

do Amapá (Prodap), que conseguiram criar um programa que colocava na internet, 

em tempo real, a execução orçamentária do governo do Amapá, simultaneamente 

com a emissão de nota de empenho (JORNAL DA MÍDIA, 2012, 

<http://www.jornaldamidia.com.br>). 

Capiberibe ao chegar ao Senado Federal apresentou, em 2003, um projeto de 

lei tornando obrigatório que todos os entes públicos do país colocassem em tempo 

real pela internet seus gastos, semelhante ao seu feito no Estado do Amapá, o que 

aconteceu, apenas em 2009. Enquanto o projeto tramitava no Senado, Capiberibe 
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convenceu o seu colega do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Ministro de Ciências 

e Tecnologia, Roberto Amaral, a colocar no site dos Ministérios um “link”, semelhante 

à estrutura do Portal criado em Amapá, com o objetivo de dar transparência aos gastos 

do Ministério e servir de exemplo aos outros Ministérios. O projeto foi aprovado por 

unanimidade no Senado e seguiu para a Câmara no final de 2004 (JORNAL DA 

MÍDIA, 2012, <http://www.jornaldamidia.com.br>). 

Na época, Waldir Pires, então Ministro da Controladoria-Geral da União gostou 

da iniciativa ao ponto de decidir implantá-la em todo o governo, isso antes mesmo de 

sua votação na Câmara de Deputados. Nota-se que tal projeto sofreu grande reação 

do governo, tendo o então Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), Delúbio 

Soares, réu do mensalão, proferido a sua opinião nos seguintes termos: 

“Transparência demais é burrice”, isso frente à intenção de Waldir Pires, que teve que 

fazer algumas concessões, no sentido de apenas colocar os gastos depois de 

executados e pagos no dia seguinte à liquidação, ou seja, isso evitaria que 

“negociações ilícitas” fossem investigadas antes da execução do serviço (JORNAL 

DA MÍDIA, 2012, <http://www.jornaldamidia.com.br>). 

Em julho de 2005, o Decreto 5.482 dispôs sobre a divulgação de dados e 

informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por meio da 

Rede Mundial de computadores. No artigo 1º, encontrava-se que o Portal de 

Transparência do Poder Executivo Federal tem por finalidade veicular dados e 

informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, 

devendo conter os gastos efetuados por órgãos e entidades da Administração Pública; 

os repasses de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

operações de descentralização de recursos orçamentários em favor de pessoas 

naturais ou de organização não-governamentais de qualquer natureza; e operações 

de créditos realizadas por instituições financeiras oficiais de fomento, ficando a 

Controladoria-Geral da União com a incumbência da gestão do Portal de 

Transparência (BRASIL, 2005, <http://www.planalto.gov.br>). 

A primeira obrigação posta referente à transparência se deu apenas ao Governo 

Federal, sendo que os demais entes ficam isentos da mesma e, pelos motivos antes 

expostos, não ocorreu “em tempo real”, visto que o parágrafo 2º do artigo 1º do 

Decreto atribuía aos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e 

indireta a incumbência de fornecer à Controladoria-Geral da União até o décimo quinto 

dia do mês subsequente ao da execução orçamentária os dados necessários para a 
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plena consecução dos objetivos do Portal (BRASIL, 2005, <http://www. 

planalto.gov.br>). 

Dessa forma, apenas em 2009, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 

o então Presidente da Câmara de Deputados, Arlindo Chinaglia, do Partido dos 

Trabalhadores de São Paulo, colocou-se em votação o projeto de Capiberibe que foi 

aprovado e sancionado pelo então Presidente Lula (JORNAL DA MÍDIA, 2012, 

<http://www.jornaldamidia.com.br>). Dessa forma, através da Lei Capiberibe, que 

acrescentou à Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos 

referentes à transparência fiscal, como já observado, ampliou-se a obrigação de 

disponibilizar informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo essas 

informações serem disponibilizadas “em tempo real”, ou seja, possibilitando um maior 

controle na gestão pública. 

Importante destacar que a “liberação em tempo real”, a que a lei refere, só foi 

qualificado com o Decreto 7.185/10 (BRASIL, 2010, <http://www.planalto.gov.br>), 

que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado da 

administração financeira e controle no âmbito de cada Lei da Federação, em que no 

artigo 2º, parágrafo 2º, inciso II, estabelece que “liberação em tempo real” diz respeito 

à disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso 

público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil. 

Ainda, a Lei Complementar 131 (BRASIL, 2009, <http://www.planalto.gov.br>) 

impôs prazos para o cumprimento das determinações, isso ao acrescentar o artigo 

73-B à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esses prazos a contar do dia 29 de maio 

de 2009: de um ano para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios com mais de 

100.000 (cem mil) habitantes – maio de 2010; dois anos para os Municípios que 

tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes – maio de 2011; 

quatro anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes – 

maio de 2013. É interessante destacar a penalidade em caso de não cumprimento da 

Lei, sendo assim o ente fica impedido de receber transferências voluntárias (BRASIL, 

2009, <http://www.planalto.gov.br>). 

Observa-se que o Portal de Transparência aparece para assegurar a boa e 

correta aplicação dos recursos públicos108. O objetivo é aumentar a transparência da 

                                                           
108 Tamanha importância recebeu o Portal de Transparência que não só a Administração Pública que 
possui o dever de implantar o fez, também, verifica-se a existência de portais autônomos e 
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gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está 

sendo utilizado e ajude a fiscalizar. Dessa forma, a transparência se restringe aos 

gastos realizados pelos entes estatais, às informações sobre os recursos financeiros, 

receitas e despesas, convênios, servidores e sanções, que é o que a princípio o Portal 

de Transparência do Governo Federal permite o acesso (PORTAL DE 

TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL, <http://www.transparencia.gov.br>). 

Importante aqui é fazer uma diferenciação entre estar cumprindo a Lei de Acesso 

à Informação e os Portais de Transparência, o que inclui analisar os dois tipos de 

transparência, a passiva e a ativa. Veja-se acima, através do Programa Brasil 

Transparente e a Escala Brasil Transparente, apesar de medir a transparência nos 

Municípios, Estados e União, em seus quesitos não estavam se há ou não Portal de 

Transparência, mas sim se estavam cumprindo a lei, ou seja, na sua metodologia não 

se avaliava a transparência ativa, se o Município está disponibilizando as informações 

orçamentárias aos cidadãos, a preocupação foi com a transparência passiva. 

Essa transparência passiva ocorre diretamente pelo órgão ou pelo Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) se este foi adotado, que, 

conforme já mencionado, tem o objetivo de ser um canal para que o cidadão, sendo 

pessoa física ou jurídica, capaz ou incapaz, encaminhe pedidos de acesso à 

informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para o 

órgão, ou seja, garante a transparência passiva, em que a divulgação de informações 

depende de solicitação do cidadão. 

Agora, quando se fala em Portal de Transparência, há uma transparência ativa, 

em que cabe à Administração Pública divulgar informações à sociedade independente 

de solicitação, ou seja, por iniciativa própria, devendo constar, obrigatoriamente, 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária dos entes estatais. 

Assim, o ente estatal possui a obrigação de disponibilizar informações 

requeridas pelo cidadão, podendo essas serem de qualquer natureza, por exemplo, 

quantas vagas há na escola infantil do seu bairro, o horário da coleta seletiva de lixo, 

                                                           
independentes como o Portal Transparência Brasil (<www.transparencia.gov.br>) constituídos por 
grupos não governamentais focados no combate a corrupção, onde se encontra estudos a respeito de 
desvios e do mau uso dos recursos públicos, servindo para difundir o conhecimento sobre o tema. 
Também, pode-se citar o Programa “Olho Vivo no Dinheiro Público”, criado pela Controladoria-Geral 
da União (CGU), e que possui programação voltada para incentivar o cidadão para o controle social e 
com educação presencial. Educação à distância, distribuição de material didático e incentivo à 
formação de acervos técnicos em conjunto como Programa de Fortalecimento da Gestão Pública 
(BITENCOURT; RECK, no prelo, p. 10-12). 
 

http://www.transparencia.gov.br/
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informações sobre saúde, esporte, lazer, entre outros, mas o ente estatal não é 

obrigado a fornecer essas informações à sociedade proativamente, sendo obrigado, 

somente, a disponibilizar informações orçamentárias, receitas e despesas e aplicação.   

Pode-se dizer assim, que o acesso à informação, que dependerá de iniciativa do 

cidadão, possui uma abrangência maior, permite ao cidadão ter informações sobre a 

funcionalidade, gestão de seu Município. Com o Portal, consegue-se apenas saber 

das despesas e receitas de cada órgão, todavia dos termos do contrato com a 

empresa de coleta de lixo o cidadão não terá conhecimento, apenas do valor pago à 

empresa, sendo que para ter maiores informações deverá solicitá-las à Administração 

Pública, pelo Sistema competente. 

Dessa forma, em resumo, assevera-se que os Portais vêm para instrumentalizar 

a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, sendo uma forma 

de transparência ativa, porém apenas com informações orçamentárias e fiscais dos 

entes estatais. Ainda, por esses motivos, os Municípios que apenas instituírem o 

Portal de Transparência não estarão cumprindo com a Lei de Acesso à Informação, 

cujo o objetivo também compreende a transparência passiva, que abrange, dessa 

maneira, o e-SIC (Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão). 

Continuando, a Controladoria-Geral da União (http://www.cgu.gov.br), em 25 de 

fevereiro de 2016, lança uma campanha sobre a Lei de Acesso à Informação nas 

redes sociais, em que apresenta informações que podem ser obtidas pelo cidadão, 

objetivando reforçar a importância da Lei de Acesso à Informação como ferramenta 

para assegurar direitos à população. Três postagens foram feitas no Twitter e no 

facebook, sendo elas: quantas vagas disponíveis existem na escola pública do seu 

bairro? Qual a escala de horário dos médicos que atendem nesse hospital público? 

Quantos ônibus fazem esse percurso e quais os horários? O que ajuda a fundamentar 

a concepção, acima exposta, de que o Portal de Transparência compreende 

transparência ativa e orçamentária. Já a Lei de Acesso à Informação, com os Sistemas 

trata-se de transparência passiva, podendo comportar qualquer informação, ou seja, 

possui uma amplitude maior, desde que assim seja requerida e que não comporte 

informação classificada como sigilosa.  

Dessa forma, conclui-se que sim houveram avanços com a legislação que 

promoveu o acesso à informação e à transparência, através do Sistema Eletrônico de 

Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e dos Portais de Transparência, todavia a 

forma de operacionalização desses direitos é deficiente, tem-se uma informação 
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quantitativa, de valores gastos e recebidos, mas não uma informação qualitativa, 

conclusiva, eficaz, que permita o cidadão compreender a gestão da Administração 

Púbica109. 

Nesse olhar, afirma-se que é dever do Estado, assim como dos seus entes 

estatais, frente à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, disponibilizar 

informações públicas qualificadas, de forma “transparente”, em uma transparência 

que não seja ligada somente ao dever de gestão orçamentária, mas uma 

transparência qualificada, uma transparência real, pois a relação de valores gastos 

com um ou outro ato administrativo não permite a conclusão referente à tal Secretaria, 

obras e contratos, não permite a participação e nem o controle da Administração 

Pública. A transparência e o acesso à informação real, por dados qualificados, tornam-

se pressupostos para uma participação social, para a concretização de status activus 

processuais, da mesma forma que a participação dos cidadãos é potencializada a 

partir da existência de informações e da visibilidade das ações do Poder Público.  

Assim sendo, avança-se para, agora, compreender-se a teoria alemã do dever 

estatal de proteção em face dos direitos fundamentais sociais, principalmente no que 

se refere ao dever dos entes estatais em prestar informações qualificadas referentes 

às políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Nesse sentido, também o entendimento de Friderich e Leal, R.G. (2014, p. 272-289), que trazem 
que a impossibilidade de participação social, muitas vezes, diz respeito ao grau de complexidade e 
especificidade dos canais de acesso, transparência, desde sua gramática/linguística até a sua 
operacionalização, não permitindo que o cidadão comum possa ter acesso a essas informações e 
realizar o controle dos atos; e, é papel da própria Administração Pública criar condições e “espaços” de 
comunicação e linguagem democrática para que o cidadão possa participar, permitindo que 
Administrador e Administrado possam se comunicar. 
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4 O DEVER DE PROTEÇÃO ESTATAL (SCHUTZPFLICHT) COMO 

FUNDAMENTO PARA O DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES 

QUALIFICADAS110 

 

“Grundrechtsschutz vor und durch den Staat” (ISENSEE, 2011, p. 414). Essa é 

a concepção que se alcança com a teoria do dever de proteção estatal (Schutzpflicht), 

qual seja, de direitos fundamentais não apenas frente ao Estado, como também 

através dele. O Estado tem o dever de proteção dos direitos fundamentais.  

Tal compreensão é desenvolvida, por sua vez, após a 2ª Guerra Mundial, pela 

doutrina e jurisprudência alemãs, no sentido de que, juntamente a uma concepção 

subjetiva, há uma objetiva dos direitos fundamentais, o que faz com que devam ser 

observados não só quando da relação do indivíduo com o Estado, mas também nas 

relações entre particulares, ou seja, na compreensão de uma eficácia contra terceiros 

(Drittwirkung), de uma vinculação não somente vertical (Estado e indivíduo), mas 

igualmente horizontal (Horizontalwirkung), indivíduo-indivíduo, dos direitos 

fundamentais. 

Daí a construção de que, ao lado de uma dimensão subjetiva, tem-se uma 

dimensão objetiva desses direitos, atribuída tanto aos direitos de defesa como aos 

direitos à prestação, concebendo-se uma dupla dimensão (todavia não excludente 

entre si), do que resulta um ganho de qualidade a todos os direitos fundamentais. 

Como decorrência dessa dimensão objetiva, encontra-se a noção de “dever de 

proteção estatal” (Schutzpflicht), ou seja, a ideia de que há um dever de proteção do 

Estado em relação aos direitos fundamentais, cabendo ao Estado protegê-los mesmo 

quando ele não fizer, diretamente, parte dessa relação.  

No entanto, esse dever de proteção estatal não pode se dar de forma 

indiscriminada, carecendo ser ponderado, a fim de que não seja nem insuficiente e 

nem excessivo; dessa maneira, tem-se uma concepção de “proibição de proteção 

insuficiente” (Untermaβverbot) e uma de “proibição de excesso” (Übermaβverbot), 

concebidas como parâmetros de efetividade dos direitos fundamentais e que possuem 

estreita conexão com o princípio da proporcionalidade. 

Nesse caminho é que se trabalha, no presente capítulo, com a dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais e com a noção de dever de proteção estatal como 

                                                           
110 Informações qualificadas essas que, com maior propriedade, serão analisadas no sexto capítulo. 
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fundamentos do dever estatal de prestar informações e de agir com transparência em 

relação às políticas públicas para, por fim, propor-se um Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), tendo como projeto-

piloto o Município de Santa Cruz do Sul. 

 

4.1 O dever de proteção (Schutzpflicht) como decorrência da dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais 

 

Uma das mais importantes decorrências da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais consiste no dever de proteção estatal (Schutzpflicht), não apenas nas 

relações dos cidadãos com os órgãos públicos, mas nas próprias relações entre 

particulares, vindo, assim, a incidir no direito privado, como, por exemplo, em relações 

contratuais, direitos de herança, etc.  

O reconhecimento dessa dimensão objetiva leva à noção de uma dupla 

dimensão dos direitos fundamentais, subjetiva e objetiva. A compreensão se amplia à 

ideia de que ao lado de uma dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, 

caracterizada pelos direitos negativos, típica do Estado Liberal, encontra-se uma 

dimensão objetiva, na face de direitos positivos, prestacionais111. Deve-se ter o 

cuidado de não se atrelar a dimensão objetiva apenas aos direitos positivos, visto que 

tanto direitos negativos como positivos podem possuir uma dimensão objetiva. Tem-

se que tanto os direitos de defesa ou individuais (Abwehrrechte) como os direitos 

prestacionais ou sociais possuem uma dimensão subjetiva e objetiva, de modo que 

essa dimensão não se encontra conexa a determinada qualidade dos direitos 

fundamentais, sendo comum a todos eles (LEAL, M.C.H., 2015, p. 145).  

Nesse contexto, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, juntamente com 

o princípio da proporcionalidade112, aparecem como a construção dogmática mais 

                                                           
111 Para fazer clara a diferença e contraponto dos direitos de defesa e direitos de prestação, oportuna 
é a concepção de Leal, M.C.H. (2015, p. 145) quando trabalha a dignidade da pessoa humana e o 
princípio da proporcionalidade como fundamentos e como parâmetros para o controle jurisdicional de 
políticas públicas: “[...] esses direitos diferenciam-se significativamente daqueles tidos como negativos 
– que correspondem aos direitos de defesa ou de abstenção (Abwehrrechte) – pois, quando algo é 
proibido (verboten) – como é o caso dos últimos – então toda e qualquer ação que significar ou implicar 
uma violação do direito protegido é imposto numa dimensão positiva, nem toda e qualquer ação que 
proteger ou promover esse direito é tida como devida, abrindo-se espaço, então, para uma ponderação 
(entre meios e fins) que na esfera administrativa, se traduz no conceito de discricionariedade”. 
112 Nesse sentido, encontra-se posicionamento de Grimm (1991, p. 221), que assevera que o 
“descobrimento” da dimensão objetiva dos direitos fundamentais e do princípio da proporcionalidade, 
configuram as duas mais importantes inovações e consequências à dogmática jurídica pós-guerra: “In 
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importante quanto à teoria dos direitos fundamentais e com maiores consequências 

após a 2ª Guerra Mundial (ALEXY, 1990, p. 49)113.  

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais ganha espaço e maiores 

discussões com a decisão do caso Lüth-Urteil, decisão histórica e marco do Tribunal 

Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht). A decisão, datada de 15 de 

janeiro de 1958, envolve o exercício do direito fundamental de liberdade de expressão, 

mais precisamente, quanto à possibilidade de incitação a um boicote de um filme 

considerado antissemita. No processo, encontravam-se, de um lado, Erich Lüth, 

diretor do Clube de Imprensa de Hamburg, e, do outro, Veit Harlan, cineasta (BVerfGE, 

1958, 7, p. 198 e seg.). 

O contexto se dá devido ao boicote público realizado por Lüth, em 1950, ao filme 

“Unsterbliche Geliebte” (“amada imortal”), dirigido pelo cineastra Veit Harlan 

(considerado uma celebridade do cinema nazista e corresponsável pelo incitamento à 

violência praticada contra o povo judeu, principalmente por meio de seu filme Jud 

Süβ114, de 1941), pois o filme possuía cunho notoriamente antissemita, em um tempo 

marcado pela ditadura nazista (SCHWABE, 2005, p. 381).  

 No Tribunal de Justiça de Hamburgo, Harlan e seus parceiros comerciais 

obtiveram êxito, fundamentando-se a decisão no Código Civil Alemão, devendo, 

assim, Lüth abster-se de boicotar o referido filme. Contra a decisão, Lüth ingressou 

perante o Tribunal Constitucional Alemão, que reverteu a sentença, entendendo estar 

o referido boicote abarcado pelo direito fundamental de liberdade de expressão, 

devendo-se proteger os direitos fundamentais frente aos demais particulares, ou seja, 

nas relações privadas (BVerfGE, 1958, 7, p. 198 e seg.)115. 

                                                           
der Grundrechtsdogmatik der Nachkriegszeit haben sich die Entdeckung des 
Verhältnismäβigkeitsprinzips und die Entfaltung des objektivrechtlichen Gehalts der Grundrechte als die 
folgenreichsten Neurungen erwiesen”. Não só isso, o autor (1991, p. 221) menciona também, que nessa 
perspectiva, o princípio da proporcionalidade progride no contexto marcado pela defesa negativa dos 
direitos fundamentais e reforça-se como princípio protetor frente à intromissão do Estado na liberdade, 
vindo a dimensão objetiva trazer um novo espaço de incidência ao mesmo: “Während aber der 
Verhältnismäβigkeitsgrundsatz im Rahmen des altbekannten negatorische Grundrechtsschutzes zum 
Zuge kommt und hier die Abwehrkraft der Grundrechte gegen staatliche Freiheitseingriffe entscheidend 
verstärkt, werden den Grundrechten durch das objektivrechtliche Verständnis ganz neue 
Anwendungsgebiete erschlossen”. 
113 “Die objektive Dimension der Grundrechte ist in der Grundrechtsdogmatik der Nachkriegszeit das 
wichtigste Instrument zur Gewinnung neuer Grundrechtlicher Gehalte” (ALEXY, 1990, p. 49). 
114 Harlan foi julgado pela sua participação no filme Jud Süβ, todavia foi absolvido (SCHWABE, 2005, 
p. 381). 
115 “Die äuβersten Positionen in diesem Streit liegen einersseits in der These, daβ die Grundrechte 
ausschlieβlich gegen den Staat gerichtet seien, andererseits in der Auffassung, daβ die Grundrechte 
oder doch einige und jedenfalls die wichtigsten von ihnen auch im Privatrechtsverkehr gegen jedermann 
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Sobre isso o Tribunal Constitucional Alemão expõe, em primeira linha, que os 

direitos fundamentais são direitos de defesa dos cidadãos frente ao Estado 

(Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat) – ao que reporta a dimensão subjetiva 

dos direitos fundamentais. No entanto, afirma que há outra dimensão a ser ponderada, 

sendo essa a objetiva, no sentido de que os direitos fundamentais também conformam 

uma ordem objetiva de valores (Wertordnung oder Wertsystem), a fim de que normas 

de direitos fundamentais previstas na Constituição sejam orientadoras de todos os 

ramos do direito (no caso, o direito civil), de maneira que nenhuma regra do sistema 

jurídico pode ser contrária à disposição constitucional (BVerfGE, 1958, 7, p. 198 e 

seg.)116. 

Ainda mais, para especificar, fica assentado na decisão que a norma de direito 

fundamental não é uma norma tida como neutra117, sem valor; há conteúdo e esse 

projeta-se a todos os ramos do direito, havendo, dessa forma, incidência nas relações 

entre particulares (Grundrechtsnormen auf das bügerliche Recht) (BVerfGE, 1958, 7, 

p. 198 e seg.). 

O pilar dessa teoria deriva do fato de que é concebido que o Estado de Direito, 

em um aspecto meramente formal, não é suficiente para assegurar os direitos 

fundamentais – o que foi comprovado pela ditadura nazista. Nesse olhar, os direitos 

fundamentais passam a ser inseridos no início da Constituição (na Constituição 

Brasileira do artigo 5º ao 17), para justamente serem nortes às demais normas 

constitucionais e ordinárias, pressupondo uma vinculação também material das leis, 

com forte vinculação com o conteúdo dos direitos fundamentais (LEAL, M.C.H., 2007, 

p. 63).  

Na prática, o Tribunal Constitucional Alemão implantou a ordem para que, nas 

relações privadas, entre particulares, seja em uma questão possessória, contratual ou 

de família, os direitos fundamentais também sejam observados, não se podendo 

conceber relações jurídicas (de qualquer natureza, e não apenas aquelas que 

envolvam diretamente os direitos fundamentais), à margem da Constituição, devendo 

                                                           
gälten. [...] Auch jetzt besteht kein Anlaβ, die Streitfrage der sogenannten ‘Drittwirkung’ der Grundrechte 
in vollen Umfang zu erörtern” (BVerfGE, 1958, 7, p. 198 e seg.). 
116 “Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in den 
Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, 
die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt” (BVerfGE, 1958, 7, 
p. 198 e seg.). 
117 “Ebenso richtig ist aber, daβ das Grundgesetz, das keine wertneutrale Ordnung sein will” (BVerfGE, 
1958, 7, p. 198 e seg.). 
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o Estado zelar pela defesa dos direitos fundamentais não só nas relações em que é 

parte, mas, ainda, nas relações privadas. 

Nesse contexto, estuda-se a teoria da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais118 frente ao que foi decidido pelo referido Tribunal, embora a elaboração 

embrionária dessa teoria já pudesse ser encontrada, por exemplo, em autores como 

Günter Dürig (Festschrift für Nawiasky, 1956) e Henrich Lehmann (Laufke in der 

Festschrift, 1956), que já haviam trabalhado com essa noção antes mesmo do caso 

Lüth119, sendo, inclusive, citados na decisão (BVerfGE, 1958, 7, 198 e seg.). 

Não só isso, a própria sentença elucida que esse já foi o entendimento do 

Tribunal em outro caso, fazendo referência a uma decisão do Primeiro Senado120 de 

23 de outubro de 1952 (BVerfGE, 1952, 2, p. 1 e seg.), envolvendo o tema da 

constituição de partido político e mandatos. De fato, tem-se que antes, na República 

de Weimar, não havia tal concepção sido desenvolvida e nem na Constituição de 

1949, sendo a dimensão objetiva dos direitos fundamentais oriunda da literatura alemã 

e de construção do Tribunal Constitucional Alemão (BÖCKENFÖRDE, 1991, p. 

160)121. 

O que leva a concluir, com Böckenförde (1991, p. 160), que a dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais é uma teoria construída “sob” os preceitos do texto 

                                                           
118 Refere-se que após o desenvolvimento da teoria ter ocorrido na Alemanha, veio a se generalizar a 
outros países, podendo-se incluir aqui Portugal (NOVAIS, 2003, p. 67), Espanha (SARLET, 2015, p. 
149), como, claro, o Brasil, como se verá no que segue frente aos exemplos abordados. 
119 Böckenförde (1991, p. 162), nesse sentido, ainda menciona o autor Hans Huber, em escrito de 1955, 
intitulado como “Die Bedeutung der Grundrechte für die sozialen Beziehungen unter den 
Rechtsgenossen”. Ademais, afirma que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais não ficou 
apenas presa à República Alemã, sendo que mesmo antes da decisão, na Suíça, já havia entendimento 
do alcance aos direitos fundamentais as relações privadas, do direito à dignidade humana em âmbito 
social: “Diese Neubesinnung auf die Grundrechte war nicht auf die Bundesrepublik beschränkt. Sie 
findet sich etwa auch in der schweizerischen Staatsrechtslehre. Hans Huber spricht 1955 – sein Thema 
ist die Bedeutung der Grundrechte für die sozialen Beziehungen unter den Rechtsgenossen – von einer 
Wiedergeburt und Läuterung der Grundrechte und des grundrechtlichen Denke nach dem Zweiten 
Weltkrieg; sie sei getragen von der Anerkennung der Menschenwürde und der Sorge um sie in allen 
menschlichen Lebensbereichen, da die menschliche Existenz eine soziale Existenz sei. Das impliziere 
die Wirkung der Grundrechte über das Staat-Bürger-Verhältnis hinaus”. 
120 Note-se que o Bundesverfassungsgericht é formado por dois Senados (que, no Brasil, equivaleriam 
às Turmas ou Câmaras), compostos por oito membros cada, sendo dotados de competências distintas 
(SACHS, 2007, p. 27).  
121 “Grundrechte als Grundsatznormen und ihr daraus flieβender objektivrechtlicher Gehalt waren unter 
der Weimarer Verfassung nicht anerkannt um in den Länderverfassungen unmittelbar nach 1945 
unbekant, sie waren auch nicht durch eine Entscheidung des Verfassunggebers von 1949 vorgegeben, 
so daβ Rechtsprechung und Literatur dies nur zu vollziehen hatten” (BÖCKENFÖRDE, 1991, p. 160). 
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constitucional e não “a partir” dos mesmos, visto que não havia dispositivo específico 

na Constituição Alemã com esse fim122.  

Em síntese, o que se verifica é uma construção da doutrina e do Tribunal 

Constitucional Alemão de uma dupla dimensão dos direitos fundamentais (DIETLEIN, 

2005, p. 51)123, ao se conceber que, ao lado de uma dimensão subjetiva dos direitos 

fundamentais, encontra-se uma dimensão objetiva Böckenförde (BÖCKENFÖRDE, 

1991, p. 159)124.  

Já se afirmou que, em primeira linha, os direitos fundamentais atingem uma 

posição subjetiva, assim seja, do cidadão frente ao Estado (Abwehrrechte des Bürgers 

gegen den Staat), não podendo o Estado intervir na esfera de liberdade e de igualdade 

social. Com a dimensão objetiva e a atribuição de uma ordem de valores objetiva, tem-

se uma projeção maior, multidimensional, segundo a qual deve haver a proteção e 

incidência dos direitos fundamentais não apenas na relação Estado-indivíduo, mas 

nas relações entre os próprios indivíduos, nas relações particulares. E disso decorre 

que os direitos fundamentais devem incidir, também, em todos os Poderes estatais 

(Executivo, Legislativo e Judiciário125), que recebem, dessa dimensão, orientação e 

impulso (ALEXY, 1990, p. 49)126.  

                                                           
122 “Es handelt sich um eine Entwicklung unter dem Grundgesetz, nicht um eine Vorgabe des 
Grundgesetzes” (BÖCKENFORDE, 1991, p. 160). 
123 A concepção dualista é vista por Dietlein (2005, p. 51) como resultado de décadas de intensa 
interpretação e discussão sobre os direitos fundamentais, vindo tal concepção reforçar (verstärkten) a 
força dos direitos fundamentais (Geltundskraft der Grundrechte) através do reconhecimento do outro: 
“Die dualistische Konzeption einer ֦verstärkten Geltungskraft der Grundrechte ֞ durch die Anerkennung 
weiterer, über die staatsabwehrende Funktion hinausgehende Rechtswirkungen der Grundrechte ist 
das Ergebnis einer Jahrzehntelanger, intensiv Diskussion und Interpretation der Grundrechte und der 
gesamten Verfassung [...]”. 
124 Essa questão recebe grande importância não só nas palavras de Alexy, como ainda em Böckenförde 
(1991, p. 159), que atribui como um central e ainda não dissolvido problema da dogmática dos diretos 
fundamentais. Ainda, Hesse destina capítulo específico, no livro “Grundzüge des Verfassungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland”, de 1995, ao assunto. 
125 Com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, com incidência frente ao Estado, cidadãos e 
comunidade, percebe-se uma releitura da própria divisão de Poderes, de uma releitura de seus ditames 
clássicos (NOVAIS, 2003, p. 66), sendo que o Poder Legislativo, por exemplo, na edição de uma lei 
referente ao direito de propriedade, só poderá regulamentar matéria que esteja conforme os preceitos 
fundamentais constitucionais, fazendo que com essa dimensão atue como uma predeterminação e 
limitação de sua tarefa.  
126 “Eine frühe und paradigmatische Ausprägung hat die Lehre von der objektiven Dimension im Lüth-
Urteil aus dem Jahre 1958 erhalten. Danach hat der Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes eine 
doppelte Bedeutung. Er gewährt ins erster Linie ֦Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat ֞. Darüber 
hinaus aber soll er eine ֦objektive Wertordnung ֞ oder ֦Wertsystem֞ enthalten, das als 
֦verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts ֞ gilt: ֦Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien und Impulse ֞. Diese Formulierungen weisen weit 
über das Problem der Drittwirkung hinaus, um das es im Lüth-Urteil ging” (ALEXY, 1990, p. 49).  
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Desse modo, o que se observa é que há uma incidência, comando, dos direitos 

fundamentais aos órgãos estatais, em suas mais diversas funções (DIETLEIN, 2005, 

p. 51)127. Disso também resulta a noção de eficácia contra terceiros (Drittwirkung) 

(ALEXY, 1990, p. 49), aspecto que será retomado abaixo, quando da análise dos 

efeitos da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

Isso faz com que Böckenförde (1992, p. 160) trate, inclusive, de uma “hipertrofia 

dos direitos fundamentais” (Hypertrophie der Grundrechte)128, em que a ordem 

objetiva de valores comporta-se como verdadeiro princípio do direito129, tornando-se 

como elemento fundamental da comunidade, constituindo um catálogo de direitos 

fundamentais que deve ser respeitado por todos os ramos do direito (HESSE, 1995, 

p. 127)130.  

Interessante se faz essa concepção de Hesse (1995, p. 127) no sentido de que 

a dimensão objetiva dos direitos fundamentais opera como verdadeiro princípio a ser 

respeitado por todo o ordenamento jurídico: “Grundrechte als objektive Prinzipien”. 

Nessa mesma via, e sustentada pela teoria de Hesse, Böckenförde (1991, p. 160) 

também expõe tal entendimento, afirmando que eles se constituem em “Prinzipien der 

Rechtsordung insgesamt”. Concluindo-se, assim, com Kischel (2002, p. 151-152), que 

tal dimensão vem configurar o ponto central do Estado de Direito e da própria 

Democracia131. 

Deve-se ter o cuidado, porém, de deixar claro que, com a dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, há um ganho em qualidade, isto é, trata-se de mais uma função 

atribuída a esses direitos (dupla dimensão), de maneira que a dimensão subjetiva não 

                                                           
127 “Dem liegt die Vorstellung eines ֦Doppelcharakters der Grundrechte ֞ zugrunde, demzufolge die 
Grundrechte dem Staat nicht nur – selbstverständlich – verbiten, unmittelbar selbst in grundrechtlich 
geschützte Güter einzugreifen, sondern darüberhinaus den staatlichen Organen gebieten, eben diese 
Güter auch vor rechtswidrigen Eingriffen seitens anderer, nichtstaatlicher Dritter zu bewahren” 
(DIETLEIN, 2005, p. 51). 
128 Dreier (2013, p. 98-99) utiliza uma distinta denominação à consagração da teoria subjetiva e objetiva 
dos direitos fundamentais, sendo ela “dynamischen Grundrechtsentwirkung” (uma dinâmica vinculação 
dos direitos fundamentais), pelas diferentes funções alcançadas pelos direitos fundamentais devido à 
qualidade de dimensão objetiva. Grimm (1991, p. 223), por sua vez, utiliza o termo “plurifunção” dos 
direitos fundamentais.   
129 A ideia da dimensão objetiva de direitos fundamentais constituir princípio do direito é assinalada por 
Böckenförde (1991, p. 160): “Prinzipien der Rechtsordung insgesamt”. Todavia, Böckenförde remete a 
Hesse (1995, 127), que é quem atribui à dimensão a ordem de princípio do direito: “Grundrechte als 
objektive Prinzipien”. 
130 “Anderseits sind sie Grundelemente objektiver Ordnung des Gemeinwesens. Dies ist anerkannt für 
Garantien, die nicht primär Individualrechte enthalten oder die überhaupt keine Individualrechte 
gewährleisten, gleichwohl aber in den Grundrechtskatalog der Verfassung aufgenommen sind” 
(HESSE, 1995, p. 127). 
131 “Auf einen rein objektiv-rechtlichen Charakter deutet zunächst die zentrale Verankerung in den 
objektiven Strukturprinzipien von Rechsstaat und Demokratie” (KISCHEL, 2002, p. 151-152). 



118 
 

vem a ser excluída. Nessa linha, os direitos de defesa, característicos da dimensão 

subjetiva132, como direitos de uma postura negativa, vêm resguardar o direito de 

igualdade e liberdade frente ao Estado e continuam sendo garantias dos cidadãos. O 

que ocorre é que, com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, dá-se aos 

direitos fundamentais uma mais-valia, visto que decorre da ideia de que os direitos 

fundamentais incorporam e expressam determinados valores objetivos fundamentais 

à comunidade, sendo que a relação estabelecida é de cidadão-Estado-comunidade, 

e não mais de cidadão-Estado, ultrapassando, assim, a questão meramente individual 

para alcançar uma noção de comunidade133, devendo esta também respeitar, em suas 

relações, os direitos fundamentais (SARLET, 2015, p. 151). Em resumo, a concepção 

puramente liberal é “qualificada” pela social, de modo que aos direitos de defesa é 

dada uma dimensão social, positiva (PIEROTH et. set., 2015, p. 30) 134. 

Grimm (1991, p. 222) trabalha com a ideia de uma conciliação dessas duas 

dimensões, visto que uma interpretação dos direitos fundamentais apenas negativa 

contribuiria para estabilizar a sociedade, o que com a sua compreensão de cunho 

transformador gera um impulso também transformador à mesma. 

Para exemplificar essa questão, tomando-se como referência o contexto 

brasileiro, cita-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 101, que 

tinha como objeto a violação do mandamento constitucional previsto no artigo 225 da 

Constituição Federal, que versa sobre o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, com matéria específica 

de ação condizente à importação de pneus usados. Na ação, contrapõem-se distintos 

direitos fundamentais, tendo-se, de um lado, típicos direitos fundamentais de defesa, 

que asseguram a liberdade individual de livre iniciativa e de comércio, como é o caso 

                                                           
132 A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais vem a ser caracteriza por direitos de defesa do 
indivíduo frente ao Estado, o que, por sua vez, remete ao status negativus, da “teoria dos status”, de 
Georg Jellinek; por outro lado, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, direitos cidadão-Estado-
relações, que possuem uma valoração social, caracterizam-se como direitos de prestação, 
característicos do status positivus. Todavia, maiores detalhes não se dará à conjugação dessas 
dimensões aos status e seus significados, visto que, em item específico destinado ao status activus 
processualis, da teoria de Peter Häberle, será trabalhada a referida “teoria dos status”. 
133 Hesse (1995, p. 133) discorre sobre a noção de comunidade: “dieses schlieβt es aus, die Bedeutung 
der Grundrechte als objektive Prinzipien von ihrer ursprünglichen und primären Bedeutung als 
Menschen – und Bürgerrechte zu lösen”. 
134 “Allen diesen grundrechtstheoretischen Kompetenz ist gemeinsam, dass sie der Entwicklung vom 
liberalen zum sozialen Rechtsstaat Ausdruck geben und in den Grundrechten nicht nur subjektive 
Freiheits – als Abwehrrechte finden, sondern einen darüber hinausgehenden objektiv-rechtlichen 
Gehalt” (PIEROTH et. set., 2015, p. 30). 
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do artigo 170 da Constituição Federal, que impõe um dever de abstenção do Estado 

na esfera de liberdade individual do indivíduo, contendo disposições definidoras de 

uma competência negativa do Poder Público; e, de outro, refere-se a direitos 

fundamentais de prestações positivas para a execução de medidas que garantem a 

saúde pública e que exigem do Estado ações no sentido de reduzir os riscos de 

doenças e outros agravos, isso mediante políticas sociais e econômicas (BRASIL, 

2009, <http:www.stf.jus.br>).  

Destaca-se na decisão que, frente ao aspecto objetivo dos direitos fundamentais, 

o Estado está obrigado a criar pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo 

desses direitos, como possui o dever de não apenas abster-se de intervir no âmbito 

de proteção a esses direitos, como também de proteger os mesmos contra agressões 

de terceiros. Ademais, ficou entendido que, apesar de que não se reconheça em todos 

os casos uma pretensão subjetiva contra o Estado, verifica-se, porém, um dever de o 

mesmo tomar todas as providências necessárias para a sua realização ou 

concretização, o que remonta à noção de dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

(BRASIL, 2009, <http://www.stf.jus.br>)135.  

Ainda, alerta-se, com LEAL, M.C.H. (2007, p. 70), que se deve ter o cuidado em 

ressaltar que essa dupla dimensão atribuída aos direitos fundamentais não se 

restringe tão-somente à sua manifestação enquanto a totalidade, estendendo-se a 

cada âmbito dos direitos considerados isoladamente, o que se opera em fases 

distintas: primeiro, o caráter objetivo dos direitos fundamentais aparece como 

decorrência do seu todo, de seu conjunto como direitos fundamentais; após, e ao 

mesmo tempo, os direitos fundamentais passam a ser interpretados também 

singularmente como normas objetivas de valor. O caso Lüth exemplifica bem esses 

                                                           
135 Outro exemplo, já não tão pacífico, compreende a decisão do Supremo Tribunal Federal na 
Suspenção de Tutela Antecipada 175, 211 e 278, da Suspenção de Segurança 3724, 2944, 2361, 3345 
e 3355 e da Suspenção Liminar 47, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que trouxe a característica 
de direito subjetivo público e objetivo quanto ao direito à saúde. Afere-se que o Ministro menciona na 
decisão que há discussão frente ao direito constitucional da saúde caracterizar-se como direito 
subjetivo e, assim, passível da garantia pela via judicial, chegando o Ministro à conclusão de que o 
direito à saúde comporta direito subjetivo público e, por isso, assegurado à generalidade das pessoas, 
conduzindo o indivíduo e o Estado a uma dimensão jurídica obrigacional, deixando claro que se trata 
de um direito subjetivo as políticas públicas (ou seja, não a saúde em si), para que estas promovam, 
protejam e recuperem a saúde. Também, o direito à saúde é concebido como um postulado de 
proteção, de uma atitude positiva do Estado, como um direito fundamental que depende da sua 
realização de providências estatais com vistas à criação e à conformação de órgãos e procedimentos 
indispensáveis à sua efetivação, comportando, por sua vez, direito objetivo à organização e ao 
procedimento, que com maior ênfase tratar-se-á no decorrer da temática (BRASIL, 2009, 
<http://www.stf.jus.br>). 
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dois momentos, pois a decisão faz referência expressa à compreensão da 

Constituição como um todo, como uma ordem objetiva e material de valores, e há o 

reconhecimento de que o direito de liberdade deve ser entendido em ambas as 

dimensões, subjetiva e objetiva136. 

Mas, apesar de ser concebida a teoria como um duplo caráter dos direitos 

fundamentais, é preciso destacar que a dimensão objetiva não pressupõe a dimensão 

subjetiva, ou seja, uma não é espelho da outra (Spiegelbildlich) (DREIER, 1994, p. 

509)137. 

A premissa é a de que todo direito subjetivo é um direito objetivo, mas nem todo 

direito objetivo é um direito subjetivo (KISCHEL, 2002, p. 152), isto é, nem sempre um 

direito objetivo é, também, subjetivo138. Por outro lado, a dimensão subjetiva dos 

direitos fundamentais perpassa a ideia da dimensão objetiva (DREIER, 1994, p. 

509)139. Alcança-se tal sentido devido ao fato de que a própria existência de um direito 

subjetivo é um direito dirigido ao Estado, portanto, resulta sempre em uma dimensão 

objetiva, uma vez que na relação jurídica em que o direito se integra é sempre possível 

abstrair referências subjetivas e relacionais (NOVAIS, 2003, p. 68). 

É preciso frisar, ainda, que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais140 

carrega consigo o dever de justificação de atuação, o que não ocorre frente à 

                                                           
136 Deve-se destacar que a tendência atual do Bundersverfassungsgericht é destinar a cada dever de 
proteção um direito de defesa, devido à negligência do dever do Estado, tendo a literatura o mesmo 
entendimento, apesar de que tal aspecto deveria vir do Parlamento, em primeiro momento: “Doch 
scheint es eine eindeutige Tendenz zugunsten eines subjektiven Anspruches jedenfalls bei den 
Schutzpflichten zu geben, wie die jüngere Judikatur zeigt, derzufolge die Vernachlässigung der 
Schutzpflicht von Betroffenen mit der Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden kann. In der 
Literatur wir die subjektiv-rechtliche Qualität überwiegend entweder ganz allgemein befürwortet oder 
doch zumindest eine allgemeine Vermutung dafür ausgesprochen. Richtigerweise solte man gegenüber 
allzu pauschalen Urteilen – gar der Annahme eines subjektiv einklagbaren globales 
>>Leistungsanspruch<< auf parlamentarische Gesetzgebung – zurückhaltend und auf die 
verschiedenen Fallkonstellationen bedacht sein” (DREIER, 2013, p. 108-109). 
137 “Es handelt sich dabei nicht um eine einzige, der subjektiven Abwehrseite gewissermaβen 
spiegelbildlich gegenüberliegende Grundrechtsfunktion” (DREIER, 1994, p. 509). 
138 “Die allein aus ihnen gezogenen Rechtsfolgen sind daher objektiv-rechtlicher Natur und können nicht 
ihrerseits subjektive Rechte verleihen” (KISCHEL, 2002, p. 152). 
139 “[...] ohne Zweifel beruhen ja auch die subjektiven Abwehrrechte ihrerseits auf Normen des 
objektiven Rechts” (DREIER, 1994, p. 509). 
140 Sarlet (2015, p. 152) dispõe que os direitos objetivos são sempre direitos transindividuais e justifica: 
“[...] parece correto afirmar que todos os direitos fundamentais (na sua perspectiva objetiva) são 
sempre, também, direitos transindividuais. É nesse sentido que se justifica a firmação de que a 
perspectiva objetiva dos direitos fundamentais não só legitima restrições aos direitos subjetivos 
individuais com base no interesse comunitário prevalente, mas também que, de certa forma, contribui 
para a limitação do conteúdo e do alcance dos direitos fundamentais, ainda que deva sempre ficar 
preservado o núcleo essencial destes, de tal sorte que não se poderá sustentar uma dimensão subjetiva 
(individual ou coletiva) em prol da dimensão objetiva (comunitária e, nesse sentido, sempre coletiva) 
no âmbito de uma supremacia apriorística do interesse público sobre o particular”.  
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dimensão subjetiva, pois os cidadãos não precisam justificar a sua atuação (KISCHEL, 

2002, p.152). Pode-se dizer, então, que há a possibilidade de uma norma de direito 

fundamental impor ao Estado um determinado dever sem que disso resulte qualquer 

pretensão para qualquer indivíduo ou que a pretensão não preencha os requisitos 

exigidos para a sua qualificação como direito subjetivo (NOVAIS, 2003, p. 69). 

Dessa forma, pode-se concluir que a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais pode ser entendida como uma dimensão autônoma, ou seja, ela não 

precisa coincidir, necessariamente, com a dimensão subjetiva, pois uma não é 

amarrada, conexa à outra (DREIER, 1994, p. 509)141. 

 Isso não pode ser interpretado como uma desvalorização da dimensão 

subjetiva. O certo é que há uma primazia lógico-jurídica da dimensão objetiva; o direito 

subjetivo só surge quando ao particular é reconhecida uma pretensão tida como 

qualificada ao cumprimento daquele dever normalmente exigido do Estado, através 

de uma ação - que pode tanto significar uma prestação como uma abstenção, como 

é típico dos direitos de defesa (NOVAIS, 2003, p. 80-81). 

Faz-se necessário aludir, ainda, que a dimensão objetiva e subjetiva não se 

diferenciam e nem se complementam com a diferença entre regras e princípios, 

apesar de que é através dela que os direitos fundamentais atuam como princípios, 

enquanto diretivas da ordem jurídica. Mesmo assim, não é tida como fundamental, 

para a dimensão objetiva, a distinção entre regras e princípios (ALEXY, 1990, p. 55) 

142.  

Devido a todas essas particularidades, assevera-se, com Alexy (1990, p. 51), 

que o conceito de dimensão objetiva dos direitos fundamentais é tudo, menos claro 

(Der Begriff der objektiven Dimension der Grundrechte ist alles andere als klar), o que 

começa pela sua própria terminologia, encontrando-se, na própria decisão do caso 

Lüth, várias denominações diferentes, tais como: “objektive Wertordnung” (ordem 

objetiva de valores), “Wertsystem” (sistema de valor), “verfassungsrechtliche 

Grundentscheidung” (decisão constitucional fundamental), “Grundrechte als objektive 

normen” (direitos fundamentais como normas objetivas), entre outras; ademais, em 

outras decisões do Tribunal Constitucional Alemão, a dimensão objetiva também foi 

                                                           
141 “Andererseits ist mit der Titulierung objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte nicht die Aussage 
verbunden, daβ sich aus diesen nicht wiederum subjektive und einklagbare Ansprüche ergeben 
könnten” (DREIER, 1994, p. 509) 
142 “Das Nähere wird bei der Untercheidung zwischen Regeln und Prinzipien zu behandeln sein” 
(ALEXY, 1990, p. 55): 
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denominada como “Strukturprinzipien” (princípio estruturante), “Leitnorm” (norma-

guia) e “Grundprinzipien” (princípios fundamentais), o que leva o autor a concluir que 

a dimensão objetiva dos direitos fundamentais não se constitui em um objeto fácil 

(einfach) de ser trabalhado143. 

Nessa conclusão, concebe-se, com Grimm (1991, p. 223), que diferentes críticas 

à dimensão objetiva dos direitos fundamentais já foram realizadas, podendo-se 

diferenciá-las nas modalidades de críticas tradicionais e de novas críticas (der älteren 

und der jüngeren Kritikergeneratio). Em tal contexto, as críticas tradicionais dizem 

respeito ao fato de que seria possível identificar certas reservas contra a compreensão 

da liberdade (típico direito subjetivo) em termos sociais-estatais, conforme a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais sugere. Já totalmente diferente é a crítica atual, que 

não se preocupa com essa questão, dando um peso maior à operacionalidade dessa 

teoria, no sentido de que os direitos fundamentais sociais são demasiadamente 

custosos do ponto de vista jurídico-estatal e democrático, dimensionando a ideia para 

o fim de refutar essa nova ordem social e intervencionista e voltar ao modelo 

tradicional, na ótica da função jurídica-subjetiva dos direitos fundamentais e dar-lhe 

uma nova leitura de direitos de liberdade através dos direitos de defesa, em uma 

reconstrução da clássica função dos direitos fundamentais (Freiheit durch 

Eingriffsabwehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion)144.  

Ademais, Grimm (1991, p. 223) questiona qual seria a função clássica dos 

direitos fundamentais, levando em conta o entendimento de a dimensão negativa ser 

característica do Estado Liberal e a positiva do Estado Social. O autor, diante de tal 

                                                           
143 Alexy (1990, p. 51 e seg.) destaca, nesse olhar, diferentes questões oriundas da dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais, no sentido de avaliar se os mesmos vinculam ou não os demais direitos, da 
conjugação das duas dimensões em uma mesma norma, se a dimensão objetiva possui conexão com 
a diferença entre regra e princípio, como outras. 
144 “Zwischen der älteren und der jüngeren Kritikergeneration fallen aber Unterschiede auf.Hinter den 
methodologischen Einwänden ser älteren Richtung kommen bei genaueren Hinsehen meist Vorbehalte 
gegen das sozialstaatliche Freiheitsverständnis zum Vorschein, das auf objektivrechtliche 
Begründungen angewiesen ist. Die im Namen der Rationalität der Rechtsanwendung geforderte 
Beschränkung auf den negatorischer Grundrechtsschutz zielte so in der Sache auf die Wahrung 
bürgerlicher Besitzstände. Für die Mehrzahl der heutigen Kritiker spielt dieses Motiv keine erkennbare 
Rolle. Die sozialstaatlichen Ziele des erweiterten Grundrechtsverständnisses sind vielmehr 
überwiegend akzeptiert. Jedoch erscheint das Mittel der objektiverechtlichen Grundrechtsinterpretation 
rechsstaatlich und demokratisch zu kostspielig. Daher lautet die Mahnung demals wie heute, vom 
objektivrechtlich-postulatorischen Gehalt der Grundrechte wieder abzurücken und diese auf ihre 
subjektivrechtlich-negatorische Funktion zu beschränken. Es soll bei der Abwehr staatlicher 
Freiheitseingriffe bleiben, wobei einzelne Kritiker versprechen, daβ sich auch die modernen 
wohlfahrtsstaatlichen Freiheitsprobleme mit der überlieferten Eingriffsdogmatik bewältigen lieβen. Ein 
Aufsatz Schlinks, der diesen Weg nachdrücklich empfiehlt, heisst bezeichnenderweise >>Freiheit durch 
Eingriffsabwehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion<<” (GRIMM, 1991, p. 222-223). 
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concepção, afirma que a função clássica dos direitos fundamentais não é a subjetiva, 

mas a objetiva, isso porque, em sua versão moderna, os direitos fundamentais, 

enquanto obra da Revolução Americana, surgem como defesa frente à intervenção 

do Estado, como defesa dos colonos americanos contra as limitações de liberdades 

decididas no Parlamento145.  

Todavia, quando se verifica a condição desses direitos na realidade continental 

europeia (mais precisamente na França), essa imagem se modifica. A Revolução 

Francesa, apesar de possuir algumas semelhanças em face da Revolução Americana, 

como a eliminação hereditária do poder estatal e a atribuição de poder decorrente de 

uma Constituição escrita, buscava por liberdade e igualdade de direitos e obrigações, 

não tinha o objetivo de apenas “reorganizar” os direitos de liberdade e igualdade que 

já possuíam desde o século XVIII, mas de atribuir deveres e limites à intervenção 

estatal (GRIMM, 1991, p. 223) 146. 

Os direitos serviam como guia para que o legislador soberano levasse a cabo as 

transformações que se almejava, fazendo as vezes de princípios supremos 

condutores da ordem social e, portanto, possuíam uma função jurídica objetiva, 

modificada somente após a sua incorporação legislativa, concluindo o autor (GRIMM, 

1991, p. 224-227), dessa forma, que só se pode identificar ou falar de uma dimensão 

negativa como função clássica dos direitos fundamentais em escassa medida147-148. 

Destaca-se que esse posicionamento parece ser único. A maioria da doutrina 

tem como dimensão clássica dos direitos fundamentais a dimensão subjetiva149, 

sendo a teoria de Grimm sempre levada como contraponto à temática (DREIER, 2013, 

p.101). 

                                                           
145 “[...] Schutz gegen parlamentarisch beschlossene Freiheitsbeschränkungen bildeten” (GRIMM, 
1991, p. 223). 
146 “Während die amerikanischen Kolonien im 18. Jahrhundert bereits eine weitgehend freiheitlich-
liberale Sozialordnung genossen, die vom Muterland lediglich punktuell gestört war, kennzeichneten die 
französische Sozialordnung nicht Freiheit und Gleichheit, sondern Pflichten und Bindungen, 
Standesschranken und Privilegien” (GRIMM, 1991, p. 223). 
147 “Von der negatorischer Funktion als klassischer Grundrechtsfunktion kann daher nur in stark 
eingeschränktem Maβ gesprochen werden” (GRIMM, 1991, p. 224-227). 
148 Alexy (1990, p.50) refere esse aspecto, assinalando que umas das críticas realizadas à dimensão 
objetiva consiste no fato de que não há como determinar qual das dimensões veio a ser primeiramente 
elaborada, se na visão liberal-burguesa de dimensão negativa para então positiva, ou se a dimensão 
objetiva comporta mesmo uma volta ao passado: “Hierbei handelt es sich letzthin um das Problem, 
welche subjetivaGrundrechtstheorie einer richtigen Grundrechtsinterpretation zugrunde zu legen ist”. 
149 Em tal sentido, pode-se citar Dietlein (2005, p. 52) que concebe a dimensão subjetiva dos direitos 
fundamentais como a dimensão clássica, sem tecer demais considerações sobre o assunto: “Die 
Grundrechte des Grundgesetzes sind nach dem bis heute vorherrschenden, an der 
geistesgeschichtliche Tradition des liberalen Rechtsstaats orientierten Verfassungsverständnis primär 
subjektive, gegen staatliche Machtausübung gerichtete Abwehrrechte [...]”. 
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Apresentada essa discussão, importante se faz, ainda, elucidar que, com a 

dimensão objetiva, a teoria dos direitos fundamentais ganha força qualitativa e 

material150, e não quantitativa. Böckenförde (1991, p. 167) aborda a dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais como um ganho qualitativo no sentido de que a mesma não 

pode ser observada como um desdobramento da dimensão subjetiva ou como um 

suplemento da mesma; trata-se de uma nova dimensão oriunda da construção do 

Tribunal Constitucional e da literatura atinente, que concebe uma relação imediata 

com o Estado, numa noção de universal aplicação dos direitos fundamentais que se 

dá em toda direção e ramos do direito151. Resta evidente, nesse caminho, conforme 

Leal, M.C.H. (2007, p. 73), que a expansão de conteúdo dos direitos fundamentais 

corresponde e implica um processo de constitucionalização material do direito, 

vinculando-o com o seu caráter principiológico. 

Em continuidade, comparte-se com Leal, M.C.H. (2007, p. 68-69) os três 

aspectos que se destacam da decisão Lüth-Urteil: 1. A compreensão do catálogo de 

direitos como uma ordem objetiva de valores; 2. Em decorrência disso, a vinculação 

dos três poderes a essa ordem; 3. E, a possibilidade de colisão de valores. Esclarece-

se que a noção de ordem valorativa não contempla, em princípio, qualquer direito 

suprapositivo, pois não busca, no direito natural, a sua base; trata-se, ao contrário, de 

uma operacionalização que se dá dentro do próprio sistema positivo. 

Isso tudo, por sua vez, destaca-se ainda mais, tanto que, em decorrência da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais, Grimm152 (1991, p. 221) assevera que 

diferentes aspectos devem ser observados, sendo eles: a. a irradiação de efeitos nas 

relações de direitos privados (Ausstrahlungswirkung), denominada eficácia contra 

terceiros (Drittwirkung); b. as garantias processuais dos processos de decisão que 

                                                           
150 Hesse (1995, p. 127), por sua vez, fala em um status jurídico material, de atribuição de conteúdo 
aos direitos fundamentais, como capaz de conter a força ilimitada do Estado frente ao indivíduo: “Der 
durch die Grundrechte des Grundgesetzes begründete und gewährleistete verfassungsrechtliche Status 
des Einzelnen ist ein materieller Rechtsstatus, d.h. ein Status konkret bestimmten Inhalts, der werde für 
den Einzelnen noch für die staatlichen Gewalten unbegrenzt verfügbar ist”. 
151 “Diese Qualität liegt darin, daβ die Grundrechte aus dem unmittelbaren Staat-Bürger-Verhältnis 
herausgelöst werden, Geltung nicht nur dort haben, wo [...] der Staat an den Rechtsbeziehungen 
unmittelbar beteiligt ist, vielmehr ֦universal ֞ gelten, d.h. in jeder Richtung und in alle Rechtsbereiche 
hinein” (BÖCKENFÖRDE, 1991, p. 167). 
152 “Nach und nach sind aus dieser Deutung der Grundrechte hervorgegangen: ihre Ausstrahlung auf 
Privatrechtsverhältnisse, die sog. Drittwirkung; originäre Leistungsansprüche oder Teilhaberechte des 
Einzelnen gegenüber dem Staat; Schutzpflichten des Staates für grundrechtlich gesicherte Freiheiten; 
Verfahrensgarantien für staatliche Entscheidungsprozesse, die Grundrechtsbeeinträchtigungen zum 
Ergebnis haben können; Organizationsprinzipien für öffentliche und private Einrichtungen, in denen 
Grundrechte arbeitsteilig wahrgenommen werden” (GRIMM, 1991, p. 221). 
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podem levar ao prejuízo aos direitos fundamentais; c. os princípios de organização e 

procedimento das instituições públicas e privadas; d. e o dever de proteção 

(Schutzpflichten) por parte do Estado nas liberdades asseguradas por direitos 

fundamentais153.  

Diante de tal quadro, delinear-se-ão, na sequência, algumas considerações 

dessas decorrências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, passando-se, 

ao final, a falar do dever de proteção, tida aqui como a decorrência mais importante e 

tema maior deste estudo. 

A primeira dessas decorrências refere-se à Ausstrahlungswirkung (eficácia de 

irradiação) e à Drittwirkung (eficácia contra terceiros). Nessa concepção, trata-se de 

Ausstrahlungswirkung154 (eficácia de irradiação), no sentido de que o direito ordinário 

retira a sua força dos direitos fundamentais, não podendo desrespeitá-los, o que leva 

ao postulado de uma “interpretação conforme”155 dos direitos infraconstitucionais. A 

decisão do caso Lüth-Urteil é clara em tal aspecto: “grundrechtskonforme Auslegung 

des einfachen Gesetzsrechts” (BVerfGE, 1957, 7, p. 198 e seg).  

Importante é esclarecer que a eficácia de irradiação, de forma alguma, objetiva 

anular o direito infraconstitucionail (direito civil, administrativo, etc.), pois eles 

permanecem como ramos de direito que são, porém a sua atuação está pré-

determinada pela Constituição e pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

(BÖCKENFÖRDE, 1991, p. 167)156. 

                                                           
153 Utiliza os pontos comuns entre Grimm (1991, p. 221) e Dreier (2013, p. 106-119) para determinar 
esses efeitos, porém, não descarta-se a possibilidade de haver outros. 
154 Segundo Leal, M.C.H (2007, p. 67), a concepção de uma ordem de valores acaba por provocar uma 
“mudança de efeito” (Wechselwirkund) na relação entre direito e legislação, pois, dado o caráter 
impositivo adquirido pelos dos direitos fundamentais, estes passam a ter predominância frente à 
legislação, sendo tal efeito denominado de “eficácia de irradiação” (Ausstrahlungswirkung), isso na 
medida em que esses direitos, em sua condição de direito objetivo, fornecem diretrizes para a aplicação 
e para a interpretação de todo o direito, o que, no entanto, não implica, como se poderia imaginar, numa 
anulação dos demais direitos, os direitos ordinários, como, por exemplo, civil, penal, entre outros; 
todavia, ficam os mesmos entrelaçados e diretamente influenciados pela Constituição e pela dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais, que não atinge apenas o Poder Judiciário, mas vincula todas as 
funções estatais. 
155 Sarlet (2005, <http://www.egov.ufsc.br>) tece comentários sobre a referida técnica de interpretação, 
afirmando que, apesar das críticas, a “interpretação conforme” assemelha-se à técnica hermenêutica 
da interpretação conforme da Constituição. As críticas dizem respeito ao fato de que apesar da técnica 
constituir precioso instrumento para a concretização de eficácia irradiante, não exclui outras 
manifestações desta eficácia, já que a aplicação de valores constitucionais mais elevados às situações 
concretas não se verifica apenas em um cunho patológico, reclama uma verdadeira filtragem 
constitucional, no sentido de uma permanente necessidade de uma interpretação prospectiva e 
emancipatória da ordem jurídica à luz do espírito da Constituição. 
156 “Das Lüth-Urteil folgerte aus den Grundrechten als objektive Wertordnung ihre Ausstrahlungswirkung 
in alle Rechtsbereiche. Die Eigenart dieser Ausstrahlungswirkung liegt darin, daβ sie nicht einen neuen 
Gegenstandsbereich des Verfassungsrechts konstituiert. Sie läβt die einzelnen Rechtsbereiche – 
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Decorrente desse efeito, tem-se a concepção de Drittwirkung157 (eficácia contra 

terceiros) ou horizontalwirkung (eficácia horizontal dos direitos fundamentais). A 

eficácia de irradiação é entendida como uma eficácia vertical dos direitos 

fundamentais, assim seja, a Constituição irradia a sua força para os demais ramos e 

Poderes do Estado. Já a eficácia contra terceiros é concebida como uma eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, levando em conta a possibilidade de irradiação 

nas relações privadas (CANARIS, 1999, p.16-23). 

A vinculação opera-se horizontalmente na medida em que ela abre espaço à 

possibilidade de se confrontarem direitos tidos como paralelos e concorrentes, bem 

como sujeitos diferentes, resultando, dessa forma, em uma chamada “assimetria” 

(Asymmetrie), o que significa uma eficácia em todas as direções e âmbitos do direito, 

inclusive nas relações privadas (contratos, negócios jurídicos, etc.), o que veio a ser 

caracterizado como constitucionalização do Direito Privado (LEAL, M.C.H., 2007, p. 

67)158. 

Esclarece-se, ainda, que, frente à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 

configura-se uma obrigação de obediência da legislação ordinária aos direitos 

fundamentais, sendo a autonomia privada e a liberdade do sujeito pré-determinadas 

às obrigações da dimensão objetiva de direitos, na espécie de uma obrigatória 

desnaturalização dos mesmos (DREIER, 2013, p. 109)159. 

                                                           
Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrechts, Sozialrecht – als soche bestehen, aber verschafft sich in sie 
hinein prägend und beeinflussend Geltung; diese Rechtsbereiche werden gewissermaβen 
verfassungsrechtlich durchwirkt. Daraus entsteht eine- oftmals schwer auflösbare – Gemengelage 
zwischen sog. einfachen Recht und Verfassungsrecht. Die Ausstrahlungswirkung ist nich auf die 
rechtsprechende Gewalt beschränkt – wie das Lüth-Urteil von seinen Anlaβfall her nahelegen könnte-, 
sie betrifft vielmehr alle drei Staatsfunktion” (BÖCKENFORDE, 1991, p. 167). 
157 Canaris (1999, p.16-23), ao trabalhar a eficácia frente a terceiros dos direitos fundamentais, trata de 
uma eficácia imediata (unmittelbare) e mediata (mittelbaren) dos direitos fundamentais, todavia, não 
pretende-se entrar demasiadamente no assunto, apenas na medida de diferenciar esses dois 
conceitos. De tal modo, pode-se se falar de uma eficácia imediata, quando os direitos fundamentais 
dirigem-se não apenas contra o Estado, mas também contra os sujeitos privados; já, a eficácia mediata, 
ocorre, por sua vez, quando essa eficácia atinge também ao legislador no campo do direito privado. O 
autor tece críticas à concepção de eficácia mediata, dizendo, inclusive, que nunca havia compreendido 
tal distinção, denominando como uma teoria verdadeiramente “misteriosa” (mysteriös bezeichnet). 
Canaris não concebe da forma posta alguma diferença entre estas duas eficácias. Morlok (2012, p. 
237) ao falar sobre o tema, refere que a eficácia mediata condiz ao fato de uma eficácia não somente 
ao direto privado, mas uma eficácia que atinja todos os ramos do direito, na forma de uma cláusula 
geral (Generalklauseln): “Dabei geth es um die an den Grundrechten zu orientierende Auslegung des 
einfachen Rechts einschlieβlich – aber nicht nur – des Privatrechts”. 
158 Sobre a constitucionalização do direito privado, tem-se a obra de Sarlet intitulada como “A 
constituição concretizada: constituindo pontes com o público e o privado” de 2000. 
159 “Eine unmittelbare Drittwirkung im Sinne einer analog zur Staatsgewalt vorzustellenden 
volkständigen Grundrechtsbindung der Privatrechtssubjekte würde nach allgemeiner Auffassung die 
vom Grundgesetz im allgemeinen und den Grundrechten im besonderen gewollte Privatautonomie im 
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É interessante, aqui, ressaltar que ao Tribunal Constitucional Alemão ter 

direcionado esse ganho de qualidade e valor à dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, na noção de Drittwirkung (eficácia contra terceiros), acabou não só por 

desenvolver uma ampla proteção aos cidadãos, mas, mais do que isso, acabou 

legitimando o próprio Tribunal para essa tarefa, destinando uma ampla competência 

a si mesmo (LEAL, M.C.H., 2007, p. 79). 

Antes dessa concepção, questões entre particulares não eram de ordem 

constitucional, não se discutia a ofensa a princípios fundamentais, a temática era 

resolvida com a aplicação do Código Civil, Penal ou do Trabalho, por exemplo. Já, a 

partir desse novo viés, o Tribunal Constitucional torna-se legitimado para resolver 

conflitos da sociedade, no âmbito privado, podendo-se mencionar como exemplo, no 

Brasil, a união entre homoafetivos. 

Nesse sentido, destaca-se a contribuição de LEAL, M.C.H. (2007, p. 80), ao 

discutir as decisões do Tribunal Constitucional Alemão que condizem com uma 

ampliação da ordem de valores, rompendo com a ideia de autorregulação e de solução 

de conflitos da própria sociedade, passando tal prerrogativa ao Tribunal, como no caso 

da discussão acerca do crucifixo nas escolas (Kruzifix-Entscheidung), em que o 

Bundesverfassungsgericht determinou que a colocação de tal objeto nas salas de aula 

viola o artigo 4, 1 GG do Grundgesetz (direitos fundamentais), que vem a estabelecer 

as liberdades de crença, de credo e de consciência religiosa. Na decisão, tem-se o 

posicionamento de que não cabe ao Estado determinar a religião da sociedade, essa 

está vinculada ao indivíduo, a ele é dada a liberdade de ser contra ou a favor a 

determinada crença (BVerfGE, 1995, 93, p. 1 e seg.) 160-161.  

                                                           
Kern zerstören und die grundrechtlichen Freiheiten zu einer umfassenden Pflichtenordung 
denaturieren” (DREIER, 2013, p. 109). 
160 Aponta-se trecho da decisão: “Art. 4 Abs. 1 GG schützt die Glaubensfreiheit. Die Entscheidung für 
oder gegen einen Glauben ist danach Sache des Einzelnen, nicht des Staates. Der Staat darf ihm einen 
Glauben oder eine Religion weder vorschreiben noch verbieten. Zur Glaubensfreiheit gehört aber nicht 
nur die Freiheit, einen Glauben zu haben, sondern auch die Freiheit, nach den eigenen 
Glaubensüberzeugungen zu leben und zu handeln (vgl. BVerfGE 32, 98 [106]). Insbesondere 
gewährleistet die Glaubensfreiheit die Teilnahme an den kultischen Handlungen, die ein Glaube 
vorschreibt oder in denen er Ausdruck findet. Dem entspricht umgekehrt die Freiheit, kultischen 
Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Diese Freiheit bezieht sich ebenfalls auf die 
Symbole, in denen ein Glaube oder eine Religion sich darstellt” (BVerfGE, 1995, 93, 1 e seguintes). 
161 No Brasil, teve-se a discussão sobre a presença de crucifixos dentro do Poder Judiciário, 
entendendo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2007, que o crucifixo, como outros símbolos 
religiosos na dependência do Poder Judiciário, não fere a laicidade do Estado. Todavia, o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, em 2012, decidiu pela retirada de símbolos religiosos nos espaços 
públicos do Poder Judiciário, fundamentando, também, na laicidade do Estado. O que recentemente 
modificou-se novamente, permitindo o CNJ a reolocação dos crucifixos nas salas de audiência do 
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Tecidas essa considerações, analisa-se outro efeito da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, sendo esse, segundo Dreier (2013, p.118), concernente às 

“garantias do dispositivo” (Einrichtungsgarantie), “garantia do instituto” 

(Institutsgarantien) ou “garantia institucional” (intitutionelle Garantien), na ideia que 

Grimm (1992, p. 221) refere como garantias processuais dos processos estatais de 

tomada de decisão que podem gerar prejuízos aos direitos fundamentais162. 

Conformam-se na garantia de um processo que zele pelos direitos fundamentais 

quando de decisões que os envolvem. Assim seja, há uma garantia em si dos direitos 

fundamentais e dos procedimentos que visem garanti-los. 

Isso significa dizer que o Poder Legislativo, responsável por editar leis, no 

exercício de sua competência, também deve ter em consideração os direitos 

fundamentais. Reporta-se à característica de garantia dos dispositivos, da estrutura, 

na condição do legislador, mesmo nos direitos ordinários, fazer incidir a eficácia da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais163 (DIETLEIN, 2005, p. 80), como por 

exemplo, com Isensee (2011, p. 508-509) no instituto do casamento164. 

Prosseguindo, fala-se da decorrência da organização e processo (Organisation 

und Verfahren) da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A concepção se 

forma na garantia dos direitos fundamentais através de organização, órgãos 

especializados para esse fim, além de processos e procedimentos, podendo ser esses 

administrativos ou judiciais (Grundrechtsschutzes durch Organization und Verfahren); 

na compreensão de que somente através de procedimentos processuais seguros e 

capazes poderão realizar-se materialmente os direitos fundamentais (DREIER, 2013, 

p. 116)165. 

Reporta-se essa ideia a todos os direitos fundamentais que dependem, para a 

sua realização, tanto de providências estatais com vistas à criação e conformação de 

                                                           
Judiciário do Rio Grande do Sul, pelo entendimento de que crucifixos são mais símbolos culturais e 
tradicionais que religiosos (BRASIL, 2016, <http://www.cnj.jus.br>). 
162 “Verfahrensgarantien für staatliche Entscheidungsprozess, die Grundrechtsbeeinträchtigungen zum 
Ergebnis haben können” (DREIER, 2013, p.118). 
163 “So ist es gerade das Charakteristikum der grundrechtlichen Einrichtungsgarantien, daβ sie lediglich 
֦Struktur- ֞ oder ֦Konstitutionsprinzipien ֞ vorgeben, nach deren Maβgabe der einfache Gesetzgeber die 
konkrete Ausgestaltung der einzelnen Gewährleistungen ein verfassungsgemäβer Weise vorzunehmen 
hat” (DIETLEIN, 1992, p. 80). 
164 “[...] bildet die Grundlage für eine objektive Schutzpflicht des Gesetzgebers, dem Institut der Ehe 
eine Vorzugsstellung zu sichern und ein Abstandsgebot für andere rechtliche Lebensformen 
einzuhalten” (ISENSEE, 2011, p. 508-509). 
165 “Zur ihrer Verwirklichung bedürfen die materiallen Grundrechte angemessener 
Verfarensvorkehrungen und sicherungen” (DREIER, 2013, p. 116). 
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órgãos, setores ou repartições, no sentido de direito à organização, como de outras 

providências, normalmente de índole normativa, destinadas a ordenar a fruição de 

determinados direitos ou garantias, como é o caso das garantias processuais 

constitucionais, exemplificando-se com o direito de acesso à justiça; ainda, como 

garantia dos postulados da organização e do procedimento, previstos na Constituição 

Federal, como da liberdade de associação, do artigo 5º, inciso XVII, das garantias 

processuais-constitucionais da defesa e do contraditório, artigo 5º, LV (MENDES, 

1999, p. 4). 

A busca é, pois, por efetividade, por meio de organização e procedimentos 

voltados à garantia dos direitos fundamentais (HESSE, 1995, p. 160)166. Uma garantia 

não só quanto ao direito, mas quanto à sua própria materialização. 

Nesse intuito, possui-se a concepção de que, através de procedimentos e 

organizações estruturadas e dinâmicas, permita-se o exercício dos direitos 

fundamentais, a fim de controlá-los e protegê-los dos ditames estatais e eventuais 

ataques de terceiros (DENNINGER, 2011, p. 633-634)167. 

Concebe-se, dessa forma, uma garantia dos direitos fundamentais através do 

procedimento, que ganha uma dimensão “qualificada” na teoria de status activus 

processualis do constitucionalista alemão Peter Häberle, no sentido de que somente 

por procedimentos públicos, abertos e transparentes será possível concretizar os 

direitos fundamentais de participação da sociedade, órgãos estatais e setores sociais, 

no processo de realização, efetivação e materialização dos direitos fundamentais, o 

que será estudado no capítulo que segue. 

Por fim, a elaboração da dimensão objetiva dos direitos fundamentais no viés de 

efetivação deles através de procedimentos e organizações, como em sua concepção 

de dever de proteção, atribuindo-se a isso a noção de status activus processualis de 

Peter Häberle, reforça ainda mais a concepção desta tese, no sentido de entender 

como dever dos entes estatais disponibilizar informações públicas e transparentes no 

que se refere à Administração Pública municipal em matéria de saúde, através de um 

procedimento, ou seja, o Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas 

                                                           
166 “[...] deren Durchsetzung und Sicherung durch Organisationen und Verfahren” (HESSE, 1995, p. 
160). 
167 “Sie beschreiben zusammen die statische, strukturellen und die dynamischen, prozeβhaften 
Elemente, welche die Grundrechtsausübung ermöglichen, diese im Rahmen des verfassungsrechtlich 
Zulässigen steuern und sie gegen Übergriffe des Staates wie auch gegen Angriffe Dritter schützen” 
(DENNINGER, 2011, p. 633-634). 
 



130 
 

da Saúde (CITAPP SAÚDE), com dados qualificados referentes a políticas públicas 

no âmbito da saúde, como procedimento de potencialização da participação da 

sociedade e de atuação dos Poderes Estatais no controle de políticas públicas. 

Conforme esse entendimento, portanto, passa-se a trabalhar uma das 

decorrências da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, qual seja, o dever de 

proteção estatal (Schutzpflicht) quanto à efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

 

4.2 O dever de proteção estatal (Schutzpflicht) em face dos direitos 

fundamentais sociais 

 

O dever de proteção Estatal (Schutzpflicht des Staates) apresenta-se como a 

mais importante decorrência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, sendo 

tida como uma concepção central da teoria 168-169. Por consequência, o Estado não 

se afigura mais como mero violador ou destinatário das proibições impostas pelos 

direitos fundamentais, tornando-se responsável por protegê-los e por assegurar as 

condições necessárias à sua efetiva garantia (LEAL, M.C.H., 2015, p. 149). 

Calliess (2006, p. 965) apresenta o dever de proteção estatal (Schutzpflicht des 

Staates) como uma espécie de compensação (Kompensation) em face do monopólio 

do Estado (Gewaltmonopols), na ideia de uma obrigação de paz frente aos cidadãos. 

Alerta o autor que a garantia de proteção estatal não pode ser reduzida à função de 

fundamento do Estado de Direito, mas mais como uma base contratualista do Estado 

Constitucional170. 

Isso significa dizer que a obrigação geral de proteção apresenta-se como 

consequência primária decorrente da atribuição ao Estado do monopólio da utilização 

                                                           
168 “Zuweilen betrachtet man die grundrechtlichen Schutzpflichten als verbindende Klammer und 
Zentralbegriff aller objektiv-rechtlichen Grundrechtsdimensionen” (DREIER, 2013, p. 113) 
169 Böckenförde (1991, p. 172-173) menciona a importância do dever de proteção, questionando se ele 
não corresponderia à concepção central decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais: 
“Man kann sogar fragen, ob nicht die Schutzpflicht, ungeachtet ihrer relativ späten Hervorkehrunhg, 
systemastisch gesehen den zentralen Begriff der objektivrechtlichen Dimension der Grundrechte 
darsttellt”. 
170 “Die Schutzpflicht des Staates ist sozusagen eine Art Kompensation für die Akzeptanz des 
Gewaltmonopols, die auch als ֦Friedenspflicht ֞ der Bürger bezeichnet wird. Die Gewährleistung des 
Schutzes der Bürger durch den Staat wir solchermaβen nicht nur zum Fundament des Rechsstaates, 
sondern auch zur staats – und (Konkreter) vertragstheoretischen Grundlage des Verfassungsstaates” 
(CALLIESS, 2006, p. 965). 
No mesmo sentido, encontra-se a doutrina de Dietlein (2005, p. 22), no dever de proteção atuando em 
segurança aos cidadãos: “Auf das Korrelat von bürgerlicher Friedenspflicht und der Pflicht des mit dem 
Gewaltmonopol ausgestatteten Staates, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, ist gerade in 
neuerer Zeit in verstärkten Maβe hingewiesen worden”. 
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da força que garante a existência de uma sociedade enquanto uma ordem de paz, em 

que a autodefesa do particular, em princípio, encontra-se vedada; em contrapartida, o 

Estado reivindica esse monopólio através da função de garantir a proteção dos seus 

cidadãos contra agressões ou ameaças de terceiros (NOVAIS, 2003, p. 88).  

Como já asseverado, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais foi 

consolidada pelo Tribunal Federal Alemão na decisão Lüth-Urteil. No entanto, apesar 

de a noção de dever de proteção decorrer da dimensão objetiva171, essa implicação 

apenas pôde ser percebida, com maior propriedade, na segunda decisão sobre o 

aborto, em maio de 1993, quando o Tribunal Constitucional introduziu na teoria dos 

direitos fundamentais a concepção de “proibição de proteção insuficiente” 

(Untermaβverbot) (DIETLEIN, 2005, p. 131). 

Na primeira decisão referente ao aborto, em 1975, questionando o artigo 2 II 1172 

e o artigo 1 I 2173, da Lei Fundamental Alemã, em que o objetivo era proibir o aborto, 

ficou firmado que é dever do Estado proteger a vida (Leben) de todas as pessoas, 

garantindo a sua dignidade (Menschenwürde); dessa forma, é obrigação do Estado 

proteger o nascituro, defender os seus direitos fundamentais frente a sua própria mãe. 

A concepção do Tribunal fecha-se no sentido de que, onde houver vida, a dignidade 

da pessoa humana deverá incidir (ISENSEE, 1992, p. 182)174.  

Já por ocasião da segunda decisão do aborto, em 1993, em que eram 

questionados os mesmos artigos, decorrentes da vida e dignidade da pessoa humana, 

no intuito de permitir a prática, o Tribunal Constitucional Alemão trouxe o conceito de 

                                                           
171 Isensee (1992, p.185) afirma que o Tribunal Constitucional Alemão utilizou o recurso da dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais, da ordem de valores objetiva, para apresentar a concepção de dever 
de proteção: “Das Bundesverfassungsgericht erspart sich angesichts seiner nunmehr im Kern 
gefestigten Schutzpflichtjudikatur auch den Rekurs aud die ֦objektive Wertordnung ֞, erwähnt aber den 
֦objektiv-rechtlichen Gehalt ֞ der Schutzpflicht”. 
172 Artigo 2 II 1 da Constituição Alemã, que diz respeito ao livre desenvolvimento da personalidade, 
vida, integridade física e liberdade da pessoa humana: “[Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf 
Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person] (2) 1 Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit” (DEUTSCHLAND, 2006, p. 5). 
173 Artigo 1 I 2 da Constituição Alemã, condizente à dignidade da pessoa humana, direitos humanos e 
fundamentais: “[Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung] (1) 2 Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt”(DEUTSCHLAND, 2006, p. 5). 
174 Trecho da primeira decisão do aborto: “2. Die Pflicht des Staates, jedes menschliche Leben zu 
schützen, läßt sich deshalb bereits unmittelbar aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableiten. Sie ergibt sich 
darüber hinaus auch aus der ausdrücklichen Vorschrift des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG; denn das sich 
entwickelnde Leben nimmt auch an dem Schutz teil, den Art. 1 Abs. 1 GG der Menschenwürde gewährt. 
Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu; es ist nicht entscheidend, ob der 
Träger sich dieser Würde bewußt ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen 
Sein angelegten potentiellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen” (BVerfGE 
39, 1975, p.1 e seguintes). 



132 
 

“proibição de proteção de insuficiência” (Untermaβverbot)175, no sentido de que, 

quando da atuação do Estado, esse deve tomar medidas suficientes e efetivas no 

sentido de proteção do direito em questão (BVerfGE 88, 1993, p. 203 e seg.)176. 

Em comentário sobre a decisão do aborto, Sarlet (2005, 

<http://www.egov.ufsc.br>) refere que se considerou, nessa decisão, que o legislador, 

ao implementar um dever de prestação que lhe foi imposto pela Constituição, 

encontra-se vinculado pela proibição de proteção insuficiente, o que faz supor que os 

níveis de proteção, ou seja, as medidas estabelecidas pelo legislador, deveriam ser 

suficientes para assegurar um padrão mínimo e eficaz de proteção 

constitucionalmente exigida. 

Ganha importância, por sua vez, o papel do legislador, visto que é ele o primeiro 

a possuir a tarefa de proteger os direitos fundamentais, cabendo ao mesmo, de forma 

abstrata, verificar se a legislação cumpre com o dever imposto e suas medidas 

(ISENSEE, 2011, p. 553)177. 

Esclarece-se que, assim como o princípio da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, o dever de proteção já possuía adeptos na literatura alemã antes 

mesmo da decisão do Tribunal, com Günter Dürig178, sendo o principal expoente 

nesse sentido (ISENSEE, 1992, p. 181). Autores como Claus-Wilhelm Canaris179, 

Josef Isensee180 e Johannes Dietlein181 são os principais nomes quanto ao estudo do 

                                                           
175 Os conceitos de Untermaβverbot (proteção insuficiente) e Übermaβverbot (“proibição de excesso”) 
estudar-se-ão em sequência ao capítulo. 
176 “Der Staat muß zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und 
tatsächlicher Art ergreifen [...]” (BVerfGE 88, 1993, p. 203 e seg.). 
177  “In erster Linie kommt der Legislative zu, in abstrakt-allgemeiner Sicht die Gefahr einzuschätzen, 
die Belange, die im Spiel sind, abzuwägen und über die Vorkehrungen des Schutzes zu entscheiden” 
(ISENSEE, 2011, p. 553). 
178 Isensee menciona o trabalho de Dürig, de 1958, “Schutzverplichtung der staatlichen Gewalt” 
(ISENSEE, 1992, p. 181). 
179 Pode-se considerar três textos importantes de Canaris sobre o assunto: o primeiro deles, de 1984, 
“Grundrechte und Privatrecht”; o segundo, de 1989, “Grundrechtswirkungen und 
Verhältnismäβigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung uns Fortbildung des Privatrecht”; e, por 
terceiro, de 1999, que teve as concepções do primeiro e do segundo texto introduzidas, trata-se do livro 
“Grundrechte und Privatrecht – eine Zwischenbilanz”, traduzido em 2003 por Ingo Wolfgang Sarlet e 
Paulo Mota Pinto como “Direitos Fundamentais e Direito Privado”.  
180 Josef Isensee com o seu comentário ao artigo 111 da Constituição Alemã, “Das Grundrecht als 
Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht” (1992), como o trabalho em que o autor comenta o artigo 
191, “Da Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht” (2011), em que se pode observar 
algumas atualizações ao conteúdo comum de ambos. 
181 Johannes Dietlein no texto “Das Untermaβverbot: Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen 
einer neuen Rechtsfigur”, de 1995 e 2005, e o livro “Die Lehre von den grundrechtlichen Schtzpflichten”, 
1992. 
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dever de proteção182 e suas decorrências, a “proibição de proteção insuficiente” 

(Untermaβverbot) e a “proibição de excesso” (Übermaβverbot). A adesão à teoria não 

ocorreu apenas na Alemanha, podendo ser verificada sua utilização pelos Tribunais 

Constitucionais em países como Áustria, França e Irlanda (CALLIESS, 2006, p. 976), 

bem como por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, no Brasil. 

É preciso dizer que o dever de proteção, segundo Isensee (1992, p. 157), já era 

encontrado inclusive na Declaração do Povo da Virgínia, Bilf of Rights, de 1976, que 

previa que cada Estado-parte devia proteger o cidadão e a sua comunidade, sua vida, 

liberdade e propriedade183.  

O autor (ISENSEE, 1992, p. 157) advoga, ainda, que a própria Revolução 

Francesa poderia ser compreendida como uma decorrência histórica do dever de 

proteção, asseverando que ela pleiteava a garantia dos direitos dos cidadãos, sendo 

que esses direitos também deveriam ser protegidos nas relações privadas e não 

somente nas relações com o Estado. O dever de proteção procura, nesse contexto, 

alcançar todas as dimensões do direito reconhecido e formulado, conforme se poderia 

interpretar do artigo IX da Declaração dos Direitos Humanos, que declara que a 

liberdade, a propriedade e os direitos fundamentais dos cidadãos devem ser 

protegidos pala sociedade, sendo superior a todos os ataques que possa sofrer184. 

                                                           
182 Precisa-se deixar claro que não se desconhece a tese do dever de proteção subjetivo, tendo-se 
inclusive Dietlein (2005) com livro específico trabalhando o assunto, como também, autores como 
Isensee (1992) e Calliess (2006) referem à matéria, comportando-se tal dimensão na forma de um 
dever subjetivo dos particulares a proteção e segurança, inclusive mencionando Calliess, que tal 
dimensão decorre do Tribunal Constitucional Alemão, que após atribuir um dever de proteção objetivo 
ao Estado, deu ao mesmo um caráter subjetivo, negativo: “In seinem C-Waffen-Beschulβ hat das 
Bundesverfassungsgericht – nach einer, im Zusammenhang mit seiner Ableitung der Schutzpflichten 
aus der objektiven Wertordung zu sehenden Phase der Unentschlossenheit – explizit anerkannt, daβ 
die Verletzung der Schutzpflicht eine Verletzung des betreffenden Grundrechts darstellt und daher ein 
subjektives Recht auf Abhilfe durch Schutz besteht”. Calliess menciona a decisão C-Waffen-Beschluβ, 
referente a forças estrangeiras na Alemanha, em que o Tribunal Constitucional Alemão atribui um novo 
espaço aos dever de proteção, qual seja, a dimensão subjetiva: “Werden diese Schutzpflichten verletzt, 
so liegt darin zugleich eine Verletzung des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, gegen die sich der 
Betroffene mit Hilfe der Verfassungsbeschwerde zur Wehr setzen kann. Dem Gesetzgeber wie der 
vollziehenden Gewalt kommt bei der Erfüllung dieser Schutzpflichten ein weiter Einschätzungs-, 
Wertungs- und Gestaltungsbereich zu, der auch Raum läßt, etwa konkurrierende öffentliche und private 
Interessen zu berück- sichtigen. Diese weite Gestaltungsfreiheit kann von den Gerichten je nach 
Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil 
zu bilden und der Bedeutung der auf dem Spiele stehenden Rechtsgüter nur in begrenztem Umfang 
überprüft werden”. No entanto, o presente trabalho, apenas focará na dimensão objetiva do dever de 
proteção, sendo um campo mais “apaziguado” na doutrina alemã. 
183 “Verfassungen einzelner Gliedstaaten gewährleisten jeden Bürger ein Recht auf den Schutz der 
staatlichen Gemeinschaft im Genuβ seines Lebens, seinen Freiheit und seines Eigentums” (ISENSEE, 
1992, p. 157). 
184 “Die Freiheit, das Eigentum und die Sicherheit der Bürger müssen unter einem gesellschaftlichen 
Schutz stehen, der allen Angriffen überlegen ist” (ISENSEE, 1992, p. 157). 
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Como já mencionado quando do estudo da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, os efeitos de proteção extrapolam a relação indivíduo-Estado, ou seja, 

a incidência acaba por ter reflexo nas próprias relações entre privados, de modo que 

o dever de proteção deve ser interpretado como um dever estatal em suas relações 

com os indivíduos, e, principalmente, como um dever de proteção estatal dos direitos 

fundamentais nas relações privadas185. Assim, tem-se que o dever de proteção186 

opera em face do Estado e dos particulares: “Grundrechtsschutz gegen Staat und 

gegen Private” (ISENSEE, 1992, p. 145). 

Essa incidência nas relações privadas é bem enfatizada por Isensee (1992, p. 

553) quando fala que o dever de proteção estatal vive (lebt), igualmente, quando em 

uma relação privada se deixa de observar os direitos fundamentais ou, ainda, se há 

risco iminente de que isso ocorra187. 

Dessa forma, o Estado tem a sua função frente à proteção dos direitos 

fundamentais alterada, pois de opositor (Grundrechtsgegners) e violador dos direitos 

fundamentais, passa a configurar um amigo (Grundrechtsfreundes) e garantidor 

(Grundrechtsgaranten) dos mesmos (DIETLEIN, 2005, p. 18). 

Calliess (2006, p. 982) trabalha com o conceito de “doppelte Schutzpflicht des 

Staates”, “duplo dever estatal” para conceber a tarefa do Estado frente ao dever de 

proteção, isso porque, ao mesmo tempo em que o Estado não deve interferir na 

liberdade do cidadão, possui o dever de proteger esse cidadão, garantindo os seus 

direitos fundamentais188.  

                                                           
185 Novais (2003, p. 86) assevera que decorre de uma inserção comunitária dos direitos fundamentais 
o dever do Estado velar pela integridade dos bens jurídicos protegidos pelos direitos fundamentais e, 
também, pela não perturbação do exercício das atividades por eles tipicamente protegidas, isso, não 
apenas perante as entidades públicas, entretanto, ainda, relativamente a agressões ou ameaças 
provindas de outros particulares, mesmo quando estes fundamentam a sua atuação agressiva ou 
perturbadora na titularidade dos mesmos ou de outros direitos fundamentais. 
186 Como exemplo no ordenamento jurídico brasileiro de dispositivos legais de dever de proteção, 
segundo Sarlet (2005, <http://www.egov.ufsc.br>) “poder-se-ia cogitar de um dever geral de proteção 
decorrente expressamente do artigo 5º, “caput”, da CF, que menciona expressamente o direito à 
segurança, assim como a proteção do consumidor na forma da lei (art. 5º, inc. XXXII), do dever de 
assegurar-se a proteção das participações individuais em obras coletivas (art. 5º, inc. XXVIII). No 
âmbito dos direitos sociais dos trabalhadores, merecem destaque as normas do art. 7º, inc. X (proteção 
do salário, na forma da lei), art. 7º, inc. XXVII (proteção legal contra a automação) e art.7º, inc. XX 
(proteção do mercado de trabalho da mulher), apenas para que se fique na esfera das hipóteses que 
de forma mais evidente anunciam deveres expressos de proteção por parte do Estado, por meio de 
medidas legislativas na esfera dos direitos fundamentais”. 
187 “Die Schutzpflicht des Staates lebt auf, wenn ein Privater ein grundrechtliches Schutzgut verlezt oder 
wenn die Gefahr einer solchen Verletztung droht” (ISENSEE, 1994, p. 553).   
188 O caráter duplo dos direitos fundamentais origina-se de um outro conceito, “doppelten 
Gewaltmonopol”, “duplo monopólio do Estado”, visto que os direitos de defesa justamente 
compreendem a segurança do cidadão frente ao monopólio estatal (1), como já se disse; todavia, o 
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Em continuidade, destaca-se que Isensee atribui ao Estado três tarefas 

fundamentais no tocante ao seu dever de proteção: 1) na definição, base, e 

consequente coordenação dos direitos fundamentais; 2) na lesão dos direitos 

fundamentais contra a violação dos bens jurídicos; e 3) na execução, com o fim de 

defendê-los quando de uma lesão (ISENSEE, 2011, p. 540)189. 

Assim, enquanto os direitos de defesa (Abwehrrechte) concebem-se na 

liberdade dos indivíduos frente ao Estado contra o perigo que possa surgir das ações 

governamentais, condescendendo um status negativus190, o dever de proteção 

(Schutzpflich) conforma-se em um status positivus, havendo aos indivíduos direitos 

de prestações do Estado, do que decorre que, em suas relações, a palavra de ordem 

vem a ser a segurança dos direitos fundamentais (Grundrecht auf Sicherheit), 

devendo-se resguardar a vida e a integridade física dos cidadãos. Nessa 

interpretação, pode-se afirmar que, no dever de proteção, a proteção vem através do 

Estado; já nos direitos de defesa, possui-se uma proteção frente ao Estado (ISENSEE, 

1992, p. 145-146)191.  

Ao Estado cabe, ainda, não só deixar “em paz” os cidadãos; ele precisa, além 

disso, “garantir a paz” (DIETLEIN, 2005, p. 35)192. Isso porque, diferentemente da 

dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, o dever de proteção faz com que o 

Estado tenha deveres positivos frente à sociedade, há uma mudança de conteúdo e 

de atitude do Estado. 

                                                           
Estado, na sua tarefa de proteção, acaba atribuindo uma eficácia aos direitos fundamentais as relações 
privadas, o que faz os mesmos perderem a autonomia e o Estado recuperar o monopólio estatal retirado 
dele pela dimensão negativa dos direitos fundamentais (2): “Im (vertragstheoretischen) Austausch 
erhält der Staat das Gewaltmonopol, das den Bürger zum Verzicht auf private Gewalt und Selbsthilfe 
verpflichtet, der Bürger erhält im Gegenzug Sicherheit für seine Rechtsgüter, die im modernen 
Rechtstaat durch grundrechtliche Ansprüche auf Schutz gegen den Saat verbürgt wird. Der so definierte 
Kompensationscharakter verstärkt sich dort, wo der Staat das konstatierte ֦doppelte Gewaltmonopol ֞ 
begründet, entzieht der Staat dem betroffenen Bürger hier doch in zweifacher Weise die Möglichkeit der 
Selbsthilfe: Er hat ihm nicht nur eine strafbewehrte Friedenspflicht auferlegt, die er durch eine relativ 
autonomiefreundliche zivilrechtliche Ordnung, in welcher dem Betroffenen eine gewisse Zahl von 
autonomen Selbstschutzmöglichkeiten [...] verbleibt, kompensiert. [...] Dem ֦doppelten Gewaltmonopol ֞ 
des States folgt also konsequenterweise eine ֦doppelte Schutzpflicht ֞” (CALLIESS, 2006, p. 983).” 
189 “Die drei Teilaufgaben gehen dahin: (1) die Grundrechtsgüter rechtlich zu definieren und das 
Nebeneinander der Grundrechtsträger rechtlich zu koordinieren (Definition und Koordination), (2) die 
Verletzung fremder Rechtsgüter gesetzlich zu verbieten und als Unrecht auszuweisen 
(Veletzungsverbot), (3) die Verletzung rechtlich zu sanktionieren und der Gefahr einer Verletzung mit 
rechtlichen Mitteln wirksam zu begegnen (Ausführung)” (ISENSEE, 2011, p. 540). 
190 Sobre a conceituação e a teoria dos status, maior destaque se dará no próximo capítulo. 
191 “Hier geht es um Schutz durch den Staat, dort um Schutz vor dem Staat” (ISENSEE, 1992, p. 145-
146). 
192 “Der Staat soll die Bürger nicht nur ֦in Ruhe lassen ֞, er soll darüber hinaus ֦für Ruhe sorgen ֞” 
(DIETLEIN, 2005, p. 35). 
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Para continuar, o tema do dever de proteção recebe por Richter e Schuppert 

(1996, p. 35-36) uma classificação em três espécies, sendo elas: Verbotspflicht (dever 

de proibição); Sicherheitspflicht (dever de segurança) e Risikopflicht (dever de evitar 

riscos). 

Quanto à primeira espécie, o dever de proibição (Verbotspflicht), verifica-se a 

proibição de determinado comportamento “[...] ein bestimmtes Verhalten zu verbieten” 

(RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 35). O que se observa, e aqui os autores citam a 

segunda decisão do aborto, conforme já estudada alhures, de onde trazem a questão 

que através de um dever de proteção, a jurisprudência acabou proibindo certos atos, 

ou seja, para proteger os nascituros a jurisprudência acabou por proibir o aborto193. 

Já a segunda, o dever de segurança (Sicherheitspflicht), diz respeito ao dever 

do Estado em proteger os cidadãos contra a violação dos direitos fundamentais, 

contra o ataque de terceiros (RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 35-36)194. 

E, por fim, a terceira, o dever de evitar riscos, vem como dever de proteger os 

cidadãos contra possíveis riscos de violação aos direitos fundamentais, ganhando 

espaço quando se fala em dever de proteção no que diz respeito ao âmbito técnico e 

tecnológico (RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 36)195.  

Acrescenta-se que, no direito brasileiro, tais espécies são mencionadas pelo 

Ministro Gilmar Mendes em algumas decisões, como, por exemplo, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 101/DF, que versa sobre a importação de 

pneus usados, em que o Ministro as apresenta e conceitua, na ordem de um dever de 

se proibir determinada conduta (dever de proibição - Verbotspflicht); de impor ao 

Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante a adoção 

de medidas diversas (dever de segurança - Sicherheitspflicht); e atuação do Estado 

com o objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral, mediante a adoção de 

medidas de proteção ou prevenção, especialmente em relação ao desenvolvimento 

técnico ou tecnológico (dever de evitar riscos - Risikopflicht) (BRASIL, 2009, 

<http://www.stf.jus.br>).  

                                                           
193 “Die Besonderheit der Verbotspflicht besteht darin, daβ zum einen der Inhalt der Schutzpflicht 
festgelegt ist, da allein darüber zu urteilen ist, ob es geboten ist, ein bestimmtes Verhalten zu verbieten” 
(RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 35). 
194 “Die zweite Konstellation betrifft den Fall, daβ die Schutzpflicht dem Staat gebietet, den Bürger vor 
rechtswidrigen Übergriffen durch Dritte zu schützen” (RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 35-36). 
195 “Die dritte Konstellation betrifft den Fall, daβ die Schutzpflicht dem Staat gebietet, den Bürger vor 
rechtmäβigen Risiken zu schützen, die zu Verletzungen grundrechtlicher Schutzgegenstände führen 
Können” (RICHTER; SCHUPPERT, 1996, p. 36). 
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Continuando, menciona-se que Hesse (1995, p.155)196 abrange a incidência da 

proteção estatal até mesmo nas relações com outros Estados (aber auch durch 

andere Staaten), sendo que Novais (2003, p. 88) acrescenta, ainda, as contingências 

naturais ou riscos sociais, ou seja, há a irradiação dos seus efeitos em todas relações 

que envolvam direitos fundamentais. 

Tal efeito vincula os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, residindo neles 

a principal função de efetivar o dever de proteção. Nesse foco, a tarefa do Poder 

Legislativo não se restringe a determinar deveres estatais quando houver violação aos 

direitos fundamentais; o seu alcance é maior, pois ele deve atuar preventivamente na 

defesa desses direitos197 (DIETLEIN, 2005, p.70).  

Quanto ao Poder Executivo, consiste em concretizar a abstrata proteção aos 

direitos fundamentais, tornando essa proteção concreta, por meio da execução das 

normas de proteção (DIETLEIN, 2005, p. 71)198. 

Por fim, ao Poder Judiciário199 é dada a tarefa de controle das leis e da atuação 

estatal, por meio de um controle tanto abstrato, frente ao Poder Legislativo, como da 

sua execução pelo Poder Executivo200 (DIETLEIN, 2005, p. 12). 

Novais (2003, p. 88) compreende que o Estado está obrigado, notadamente, 

através da mediação do legislador ordinário, mas, também, em caso de omissão 

deste, através da atuação do Poder Judiciário e da Administração Pública, a uma 

atuação que seja normativa, judicial e/ou fática, a fim que se garantam os bens e as 

                                                           
196 “Demgemäβ kann sich unmittelbar aus Grundrechten eine staatliche Pflicht ergeben, ein durch diese 
geschütztes Rechtsgut vor rechtswidrigen Verletzungen und Gefährdungen durch andere, vor allen 
durch Private, aber auch andere Staaten, also durch Personen oder Mächte zu bewahren, die selbst 
nicht Adressaten der Grundrechte des Grundgesetz sind” (HESSE, 1995, p. 155). 
197 “Für den Gesetzgeber stellen sich grundrechtliche Schutzpflichten regelmäβig als Pflichten zur 
normativen Absicherung grundrechtlicher Freiräume gegenüber privat verursachten Gefährdung dar. 
Verpflichtung der Legislative ist es nicht nur, private Übergriffe in grundrechtlich garantierte Freiräume 
für Grundsätzlich rechtswidrig und damit für nicht hinnehmbar zu erklären, sondern hierüber hinaus 
auch, die Rechtsordnung präventiv so auszugestalten” (DIETLEIN, 2005, p.70). 
198 “Der von ihm gefordete Schutz ist vielmeher ֦konkret ֞ und erfordert notfalls die hoheitliche 
Durchsetzung der schützenden Norm” (DIETLEIN, 2005, p.71). 
199 Isensee aborda casos como os mais incidentes na jurisprudência alemã a proteção do Estado sobre 
o exercício dos direitos dos pais, proteção contra o aborto, contra ataques de terrorismo, como a 
proteção contra a imissão de gases e outros riscos que possam derivar de aparelhos técnicos: “Die 
typischen Fälle der Schutzpflicht in der Judikatur sind: das Wächteramt des Staates über die Ausübung 
des Elternrechts, der Schutz des ungeborenen Kindes vor Abtreibung, Sicherheitsvorkehrungen gegen 
Anschläge des Terrorismus., die Rechtfertigung der Strafvollstreckung, der Schutz vor Immissionen und 
sonstigen Risiken technischer Anlagen” (ISENSEE, 1992, p. 182). 
200 “Für die Rechtsprechung schlieβlich sind die grundrechtlichen Schutzpflichten überwiegend keine 
Handlungs -, sondern Kontrollnormen, die entweder unmittelbar oder mittelbar in ihrem jeweiligen 
gesetzlichen Medium zum Maβstab für die Rechtmäβigkeit des Schutzhandelns der anderen staatlichen 
Gewalten werden” (DIETLEIN, 2005, p. 72). 
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atividades protegidas por direitos fundamentais, em todas as relações estatais e não 

estatais. 

Importante registrar, nesse sentido, que o dever de proteção teve seu enfoque 

primário, no contexto alemão, associado à proteção dos direitos fundamentais de 

liberdade (liberdade da pessoa e em seu exercício profissional), com cuidado especial 

ao direito à vida, à integridade física, à dignidade humana e à propriedade (ISENSEE, 

1992, p. 192)201.  

Na atualidade, podem-se compreender como desafios ao dever de proteção a 

política e o meio ambiente (Umweltschutz) ecológico, de proteção aos meios de 

subsistência naturais, da vida e da integridade física, tudo regido pela proteção à 

dignidade humana (ISENSEE, 1992, p. 160). 

Os direitos sociais também encontram-se nesse caminho (direitos como 

habitação, trabalho, entre outros), sendo compreendido que a esses direitos devem 

ser destinados direitos de prestação, no sentido de que aos mesmos também seja 

atribuído um dever de proteção estatal. Esse, inclusive, é o entendimento do Tribunal 

Constitucional Alemão, que chega a falar do dever de proteção como um princípio 

social (Sozialstaatprinzip)202 (SZCZEKALLA, 2002, p. 106). 

Ademais, o Tribunal Constitucional Alemão considera a proteção à vida como 

uma política social. No caso do aborto, é compreendido que cabe ao Estado uma 

tarefa educativa frente às mães, a fim de que as mesmas queiram aceitar a gravidez, 

a responsabilidade de conceber a vida do embrião, como condições éticas e 

socioculturais que o Estado tem o dever de assegurar, garantindo os direitos 

fundamentais203 (ISENSEE, 2011, p. 541-542). 

                                                           
201 Interessante é mencionar, que quando Isensee (1992, p. 192) traz esses direitos como foco de 
proteção estatal, assevera que são a esses mesmos direitos que recaem o direito de defesa, ou seja, 
não há difença de incidência dos direitos de defesa ou prestação conforme o direito: “Objekt der Gefahr, 
die der Staat kraft seiner Schutzpflicht abzuwehren hat, ist das Schutzgut eines Freiheitsgrundrechts. 
Die prototypischen Objekte sind – nach bisheriger Rechtsprechung und Lehre – Leben und Körperliche 
Unversehrtheit. Doch die Schutzpflicht bezieht sich ebenso auf das Eigentum und auf die 
Menschenwürde, auf die Freiheit der Person und auf die Freiheit der Berufsausübung. Jedes Schutzgut 
eines Freiheitsgrundrechts kommt in Betracht. Die Schutzpflicht korrespondiert dem Abwehrrecht und 
entspricht ihm in ihrer thematischen Reichweite”. 
202 “Darüber hinaus hat BVerfG gelegentlich sogar im Zusammenhang mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 
20 I, 28 1 1 GG) von einer ֦allgemeine[n] Schutzpflicht ֞ gesprochen. Regelmäβig setzen 
Einzelgrundrechte indes konkretere Maβstäbe für staatliches Schutzhandeln und sind deshalb 
zumindest vorrangig zu prüfen bzw. erübrigen sogar eine Prüfung des abstrakteren 
Sozialstaatsprinzips” (SZCZEKALLA, 2002, p. 106). 
203 “Zu Recht betrachtet das Bundesverfassungsgericht den Schutz des ungeborenen Lebens in erster 
Linie als sozialpolitische und als eine staatspädagogische Aufgabe, die Bemühungen dazu erfordert, 
die Bereitschaft der werdenden Mutter zu stärken, die Schwangerschaft eigenverantwortlich 
anzunehmen und die Leibesfrucht zu vollen Leben zu bringen. Hier geht es zwar auch um die sozialen, 
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Queiroz (2006, p. 18), no seu estudo sobre os direitos sociais, esclarece que os 

mesmos, fundamentalmente, dirigem-se ao Estado e aos Poderes Públicos, visto que 

constituem normas jurídicas vinculantes, efeito decorrente da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais. 

O próprio cunho social do Estado faz com que a relação entre cidadão e Estado 

seja alterada, pois há uma nova relação com os próprios Poderes Estatais, podendo-

se afirmar, com Häberle (1972, p. 47 e 72), que, sem o cunho social, os direitos 

fundamentais tornam-se inefetivos e ineficazes. Dessa forma, ensejam o mesmo 

tratamento concedido aos direitos individuais, com sua eficácia ampliada, como um 

novo campo de atuação e uma nova ordem de proteção204. 

Acrescenta-se que os direitos sociais incluem, na sua maioria, um dever, 

contexto em que direitos, como educação, saúde, segurança social, dentre outros, 

não se apresentam como “concessões” do legislador; constituem os direitos sociais 

“deveres positivos”, “deveres de proteção” e “deveres de ação”, que decorrem da 

própria Constituição (NOVAIS, 2003, p. 27). Claro que incide, aqui, a questão da 

limitação de recursos para perfazerem-se esses direitos sociais, discussão essa que 

já foi objeto de apontamentos no segundo capítulo. 

Em resumo, há uma mudança de concepção, não se restringindo o dever estatal 

de proteção apenas à determinada dimensão de direitos fundamentais. A ideia é que 

em todos os locais, em todas as dimensões, frente a diferentes direitos fundamentais, 

o dever de proteção seja aplicado (DENNINGER, 1992, p. 292)205. 

A questão, contudo, tanto em face dos direitos fundamentais individuais quanto 

dos sociais, reside em como efetivar essa proteção, como ultrapassar o aspecto 

formal, teórico, para o aspecto material, da execução de proteção na prática. Diante 

de tal quadro, a resposta que se encontra é inserir esses direitos no domínio da 

organização e do procedimento, na concretização dos mesmos através do processo, 

ampliando, e como já se referiu com Isensee anteriormente, num dever não só de 

definição e de proteção quando houver alguma lesão, mas em sua execução. 

                                                           
mehr noch aber um die ethischen und soziokulturellen Voraussetzungen der Grundrecht Sicherheit” 
(ISENSEE, 2011, p. 541-542). 
204 “[...] im Staat-Bürger-Verhältnis wirkt er als sozialer Schutzauftrag für den Bürger” (HÄBERLE, 1972, 
p. 47 e 72). 
205 “Die objektivrechtliche Schutzpflicht des Staates für Grundrechtsgüter wird [...] 
Verfahrensregelungen aller Art erweitert” (DENNINGER, 1992, p. 292). 
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Trata-se, pois, de um conceito de proteção dos direitos fundamentais através 

(durch) do processo, do procedimento, que se coaduna com a teoria de Peter Häberle 

referente ao status activus processualis, sobre a qual se falará com maior propriedade 

no próximo capítulo. 

Destaca-se que, dentre os autores que advogam no sentido da defesa dos 

direitos fundamentais pelo procedimento, encontram-se Christian Calliess206 (2006, p. 

963-992), Erhard Denninger207 (1992, p. 291-319) e Dieter Grimm208 (1991, p. 221-

240). A expressão utilizada por Calliess (2006, p. 986) é “Grundrechtsschuz durch 

Verfahren” (proteção dos direitos fundamentais através do processo). Tal perspectiva 

é concebida, a princípio, ao legislador, que possui um espaço maior de conformação 

ao dever de proteção, um espaço maior de manobra desses direitos 

(Einschätzugsspielraum gewären), atribuindo a eles uma dimensão processual, no 

sentido de que, através do processo, possa se compensar as falhas e dar-se um 

efetivo cumprimento a esses direitos209.  

O objetivo maior é, pois, qualificar, materializar210, tais direitos. Segundo Calliess 

(2006, p. 986), é preciso dar força aos direitos fundamentais para que seja possível 

concretizá-los, no sentido de que, quanto maior o controle e a sua proteção, menor 

será a chance de ocorrerem falhas211. 

Esta ideia se coaduna com o fato de que nem “tudo” precisa passar “pelos olhos 

do juiz”212, isto é, a concretização dos direitos fundamentais, bem como o seu controle, 

pode se dar, também, por meio de procedimentos extrajudiciais. Diga-se controle, pois 

                                                           
206 Calliess (2006) com o seu comentário ao artigo 44 da Constituição Alemã, “Schutzpflichten”. 
207 Denninger (1992) com o seu comentário ao artigo 113 da Constituição Alemã, “Staatliche Hilfe zur 
Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organisation und Finanzierung”. 
208 Grimm (1991) com o texto “Rückkelr zum liberalen Grundrechtsverständnis?” pertencente a obra 
“Die Zukunft der Verfassung”. 
209  “Da die grundrechtlichen Schutzpflichten dem Gesetzgeber notwendigerweise einen weiten 
Gestaltungs – und Einschätzungsspielraum gewähren, kommt der prozeduralen Dimension der 
Grundrechte unter dem Stichwort Grundrechtsschutz durch Verfahren besondere – und zwar 
kompensatorische – Bedeutung für ihre effektive Erfüllung zu” (CALLIESS, 2006, p. 986). 
210 Denninger (1992, p. 294) fala que a materialização dos direitos fundamentais exige o processo, uma 
gestão de planejamento dos mesmos para se efetivaren: “Die mögliche Betroffenheit das materiellen 
Grundrechts durch die jeweilige Verfahrensgestaltung und die daraus resultierende Forderung einer 
grundrechtskonformen Verfahrens – (und Organisations-) regelung ist also keine Besonderheit der im 
modernen Sinne leistenden, planenden und lenkenden Verwaltung”. 
211 “Diese prozedurale Kompensation ist um so zwingender, je geringer die materielle Steuerungskraft 
der Grundrechtlichen Schutzdimension im konkreten Falle ausfällt” (CALLIESS, 2006, p. 986). 
212 “Hieran ist soviel zutreffend, als das Bundersverfassungsgericht bei der Frage effektiver 
Rechtsdurchsetzung zumeist (auch nicht immer) wirksamen Rechtsschutz durch den Richter im Auge 
hatte” (DENNINGER, 1992, p. 295). 
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ele é uma das funções do processo e da organização dos direitos fundamentais 

(DENNINGER, 1992, p. 295). 

Nesse sentido, Grimm (1991, p. 233-234) sustenta que as leis deixam um déficit 

de proteção material aos direitos fundamentais, o que só é possível ser compensado 

através da procedimentalização de sua proteção, através de processos, sejam eles 

procedimentos administrativos ou extrajudiciais, que possam proteger os direitos 

fundamentais213. 

Dessa forma, com Denninger (1992, p. 296), podem-se apontar diferentes 

funções decorrentes do procedimento e da organização referentes aos direitos 

fundamentais. A primeira delas corresponde aos direitos fundamentais ao 

procedimento (Verfahrensgrundrechte), no sentido de que o próprio processo se 

constitui em uma forma de sua garantia; a segunda se refere ao controle do exercício 

dos direitos fundamentais (Ausübungskontrolle), em que o exercício adequado dos 

direitos fundamentais perpassa por um adequado e bem-sucedido processo; a terceira 

refere-se à colisão dos direitos fundamentais e interesse público 

(Grundrechtskollision, Gemeinwohlinteresse), no sentido de que não se resume a 

proteção dos direitos fundamentais apenas através do seu controle, possuindo ela 

outros fins, como a incidência frente a terceiros e o bem-estar comum; por fim, 

participação na tomada de decisão (Zuteilungs Willensbildungsverfahren), na 

cooperação dos atores envolvidos, da sociedade nesse processo. 

Tem-se, nesse sentido, que a eficácia dos direitos fundamentais demanda um 

processo adequado, seu controle, o atendimento ao interesse público e a participação 

da sociedade (CALLIESS, 2006, p. 986).  

Callies (2006, p. 986) trabalha com a concepção de que a efetivação dos direitos 

fundamentais através do processo, do procedimento, depende de três causas: 

informação, participação e proteção dos direitos214. 

Fica claro que, sem informação, sem participação, não se pode falar em um 

procedimento que seja capaz de materializar os direitos fundamentais e de controlá-

                                                           
213 “Soweit das der Fall ist, hinterlassen die Gesetze ein Defizit an materiellrechtlichem 
Grundrechtsschutz. Es läβt sich nur ausgleichen, indem der Grundrechtsschutz prozeduralisiert und in 
den administrativen Entscheidungsvorgang vorverlagert wird. Daraus ergibt sich die Erstreckung des 
Grundrechtsschutzes auf alle Verwaltungsverfahren, derem Ergebnis zu 
Grundrechtsbeeinträchtigungen führen kann” (GRIMM, 1991, p. 233-234). 
214  “Der prozedurale Grundrechtsschutz kann im Rahmen der Grundrechtlichen Schutzdimension im 
Rahmen der grundrechtlichen Schutzdimension über die Trias von Information, Beteiligung und 
Rechtsschutz bewirk werden” (CALLIESS, 2006, p. 986). 
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los. Já se tratou no terceiro capítulo deste trabalho que, sem uma informação tida 

como real, transparente, não se consegue chegar ao objetivo de uma participação da 

sociedade que possa atuar no controle de políticas públicas. 

Nessa perspectiva, entende-se que, como decorrência da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, o dever de proteção gera um dever do Estado de criar as 

condições necessárias ao exercício e à fruição dos direitos fundamentais, dentre eles 

o direito fundamental à boa Administração Pública, que já foi trabalhado em momento 

anterior do trabalho.  

Na mesma linha, tem-se, ainda, o dever do Estado de agir com transparência e 

de prestar informações, o que somente se viabiliza com informações qualificadas, 

claras e compreensíveis, de modo que a participação dos cidadãos possa ser 

potencializada. Trata-se, pois, de uma noção em que a eficácia, a proteção e o 

controle dos direitos fundamentais se dão, também, através de procedimento. 

Mas esse dever de proteção não pode estar desvinculado de um controle, razão 

pela qual, no tópico que segue, passa-se a discorrer sobre os parâmetros do controle 

do dever de proteção estatal, quais sejam, a “proibição de proteção insuficiente” ou 

“proibição de insuficiência” (Untermaβverbot) e a “proibição de excesso” 

(Übermaβverbot). 

 

4.3 Untermaβverbot e Übermaβverbot: “proibição de proteção insuficiente” e 

“proibição de excesso” como critérios de controle do dever de proteção 

 

Untermaβverbot e Übermaβverbot, conceitos decorrentes do princípio da 

proporcionalidade215, apresentam-se como fatores que controlam o dever de proteção 

estatal, na sua insuficiência e no seu excesso, respectivamente, funcionando como 

parâmetros de efetividade dos direitos fundamentais. Assim, estão conectados com a 

noção de proporcionalidade, ainda que se possa dizer que em linhas opostas, já que 

a “proibição de excesso” trabalha com o “além”, enquanto a “proibição de insuficiência” 

com o “aquém” (LEAL, M.C.H., 2015, p. 149).  

                                                           
215 Nesse contexto, observa-se que ao Estado agir através de seus órgãos e agentes, a fim de efetivar 
o dever de proteção, pode afetar de modo desproporcional um direito fundamental, isso não só daquele 
que necessita a proteção, mas também daquele que esteja sendo acusado de tal violação. Essa 
hipótese corresponde às aplicações correntes do princípio da proporcionalidade como critério de 
controle de constitucionalidade das medidas restritivas de direitos fundamentais que dependendo o 
caso levará a uma “proibição de insuficiência” (Untermaβverbot) como uma “proibição de excesso” 
(Übermaβverbot) (SARLET, 2005, <http://www.egov.ufsc.br>). 
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Decorrente da segunda decisão do aborto, contexto já referido anteriormente, 

advém da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, especificamente, do dever de 

proteção (Schutzpflicht), a figura denominada Untermaβverbot, “proibição de proteção 

insuficiente” (DIETLEIN, 1995, p. 61). 

Nessa decisão, o Tribunal Constitucional Alemão trouxe o entendimento de que 

o Estado deve adotar medidas normativas e fáticas suficientes para cumprir com seu 

dever de proteção, que possam levar a uma proteção tida como adequada e efetiva 

(“proibição de insuficiência”), o que faz necessário um projeto de proteção que 

combine elementos de proteção preventiva e repressiva (SCHWAGE, 2005, p. 280)216. 

Ainda, na decisão ficou entendido que é tarefa do legislador determinar de forma 

detalhada o tipo e a extensão dessa proteção, no sentido de que a Constituição fixa a 

proteção como uma meta, não detalhando a sua configuração, por isso, o legislador 

precisa observar a “proibição de insuficiência” (SCHWAGE, 2005, p. 280)217. 

Na doutrina, dentre os principais autores dessa concepção, encontram-se Claus-

Wilherm Canaris (que transportou a teoria do direito civil para o direito constitucional), 

Josef Isensee, Johannes Dietlein e Christian Calliess218, que são os mesmos autores 

de referência quando se trata do dever de proteção219. Já no âmbito da 

jurisprudência220, a tese teria sido formulada por Karlsruher Richter (DIETLEIN, p. 

1995, p. 132).  

                                                           
216 “Der Staat muß zur Erfüllung seiner Schutzpflicht ausreichende Maßnahmen normativer und 
tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, daß ein - unter Berücksichtigung entgegenstehender 
Rechtsgüter - angemessener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird (Untermaßverbot)” 
(BVerfGE 88, 1993, p. 203 e seg.). 
217 “Art und Umfang des Schutzes im einzelnen zu bestimmen, ist Aufgabe des Gesetzgebers. Die 
Verfassung gibt den Schutz als Ziel vor, nicht aber seine Ausgestaltung im einzelnen. Allerdings hat der 
Gesetzgeber das Untermaβverbot zu beachten”. Tal posicionamento foi retirado da doutrina de Isensee 
(1992, p. 232). 
218 As obras destacadas dos autores sobre o assunto, já foram anteriormente citadas. 
219 Conforme Sarlet, a disciplina da “proibição de insuficiência” não possui uma elaboração dogmática 
tão desenvolvida como a “proibição de excesso”, o que poderia se justificar pelo caráter mais recente 
da teoria, principalmente no plano jurisprudencial, quanto pelas resistências encontradas no que se 
pode citar Dietlein (1995, p. 133 e seg.). 
220 Com a nova fórmula de Untermaβverbot o Tribunal Constitucional Federal Alemão resolve, pelo 
menos conceitualmente, o praticado controle de evidência, que consiste em caso de evidente 
desrespeito à lei se aplicar a sanção judicial, o que antes era utilizado quando medidas insuficientes 
eram tomadas: “Mit der neuen Formel vom Untermaβverbot löst das Bundesverfassungsgericht – 
zumindest begrifflich – seine bis dahin praktizierte ֦Evidenzkontrolle ֞ ab. Ihr zufolge galten Defizite in der 
Umsetzung verfassungsrechtlicher Gesetzgebungsaufträge dann als justiziabel und gerichtlicher 
Sanktion zugänglich, wenn diese Aufträge ֦evident ֞ verletz wurden. Eine solche Evidenz hatte das 
Gericht dann anfgennomen, wenn verfassungsrechtliche Schutzvorkehrungen entweder gar nicht oder 
in nur völlig unzureichender Weise getroffen worden waren” (DIETLEIN, 1995, p. 132). 
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Canaris (1999, p. 39) conceitua a figura jurídica do Untermaβverbot como um 

“mínimo” exigido constitucionalmente, no sentido de que a Constituição proíbe que se 

desça abaixo de um mínimo de proteção221. 

O Tribunal Constitucional Alemão, na elaboração de sua conformação jurídica, 

assevera que, para a “proibição de insuficiência” não ser violada, a conformação da 

proteção pelo ordenamento jurídico deve corresponder a exigências mínimas 

(SCHWAGE, 2005, p. 280) 

Isensee (1992, p. 132) apresenta que o objeto a ser ponderado é a efetividade 

do dever de proteção, esse é o alvo. A Constituição exige que os direitos fundamentais 

possuam um mínimo de garantias, na correlação de que ao dever de proteção tem-se 

a “proibição de insuficiência” e aos direitos de defesa uma “proibição de excesso”222-

223. 

No mesmo sentido, verifica-se Canaris (1999, p. 43-45)224, que conjuga a teoria 

do dever de proteção com a “proibição de insuficiência”, e os direitos de defesa com 

a “proibição de excesso”, explicando, ainda, que a eficácia da função de imperativo 

de tutela (dever de proteção) em combinação com a “proibição de insuficiência” 

apresenta-se mais fraca do que a da função dos direitos fundamentais como 

proibições de intervenção, conjugada com a “proibição de excesso”, isso porque ao 

Estado não se pode impor, no âmbito das omissões, o mesmo ônus de fundamentação 

e de legitimação que no domínio das atuações interventivas, pois teria o ônus de uma 

única medida, ou seja, aquela tomada em relação a determinado caso. Já na hipótese 

de o Estado se omitir, o ônus recai sobre uma multiplicidade de medidas que poderiam 

ser tomadas. Tanto é que o autor (1999, p. 46) afirma que, em caso de dúvida em sua 

atuação, o Estado deve partir para uma função defensiva dos direitos fundamentais e 

                                                           
221 “Voll verständlich wird dieses Konzept freilich erst, wenn man hinzunimmt, daβ die Verfassung 
lediglich verbietet, ein gewisses Minimum an Schutz zu unterschreiten” (CANARIS, 1999, p. 39). 
222 “Ziel des Ermessens ist die effektive Erfüllung der Schutzpflicht. Im Ergebnis muβ der 
verfassungsgebotene Mindeststandard an Grundrechtssicherheit gewährleistet sein. Die Schutzpflicht 
richtet dem Gestaltungsermessen ein Untermaβverbot aus, das dem Übermaβverbot des Abwehrrechts 
korreliert (ISENSEE,1992, p. 132)”. 
223 Sarlet (2005, <http://www.egov.ufsc.br>), nesse sentido, afirma também, que o Estado quando atua 
resguardando os direitos de defesa, no sentido de proibição de intervenção, o princípio da 
proporcionalidade atua no fator de “proibição de excesso” (Übermaβverbot); mas, quando a atitude é 
contrária, em que age de forma omissa frente ao seu dever de proteção, ou seja, nesse caso deixando 
de atuar, o fator a ser imposto é a “proibição de insuficiência” (Untermaβverbot). 
224 Canaris (1999, p. 46) trabalha essas figuras como teorias autônomas, como se não houvesse 
interdependência entre ambas. 
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da “proibição de excesso”, que peque pelo excesso e não pela insuficiência em sua 

atuação225. 

Esclarece-se que a figura da “proibição de proteção insuficiente” 

(Untermaβverbot) decorre da figura da “proibição de excesso” (Übermaβverbot), 

buscando dar efetividade ao dever de proteção (Schutzpflicht) (CALLIESS, 2001, p. 

451)226. Um critério é o contraponto lógico do outro, o seu revés. Primeiramente na 

concepção de direitos de defesa, tem-se a noção de “proibição de excesso”, da qual 

decorre a “proibição de proteção insuficiente” advinda com a ideia de direitos 

prestacionais, positivos, concebidos então no Estado Social. 

Verifica-se, assim, que o Estado encontra-se vinculado a proteger um cidadão 

de outro, pois se o Estado deixa um cidadão atuar de forma contrária à lei, ele está se 

omitindo de punir tal atitude, havendo, portanto, uma omissão no seu dever de 

proteção (CANARIS, 1999, p. 40)227.  

Interessante se faz observar, com Canaris (1999, p. 44), que essa omissão pode 

não só vir do legislador, que, como já se apresentou, é o primeiro a garantir os direitos 

fundamentais, do mesmo modo pode derivar da jurisprudência, pois a realização de 

deveres de proteção, mediante a interpretação e o desenvolvimento integrador da 

jurisprudência, constitui também umas das tarefas legítimas dos órgãos jurisdicionais, 

embora, nesse caso, se entenda que a sua competência não pode ultrapassar a do 

legislador228. 

Aborda-se, ainda, a diferença, apontada por Canaris (1999, p. 71), entre a 

questão de “se” (ob) e “como” (wie) no que diz respeito aos direitos fundamentais. O 

autor faz uma distinção no sentido de que é preciso saber, em primeiro lugar, “se” um 

direito fundamental possui uma proteção decorrente de uma violação, para, após, 

                                                           
225 “Wie überhaupt die Faustregel gilt, daβ im Zweifel von der Abwehrfunktion eines Grundrechts und 
damit von Übermaβverbot auszugehen ist”(CANARIS, 1999, p. 46). 
226 “Gefunden wurde das Untermaβverbot, das nunmehr die Hoffnung beflügelt, ein dem Übermaβverbot 
entsprechendes, praktikables Instrument in der Hand zu halten, um so die ungelöste Frage nach der 
Reichweite der Schutzpflicht zu beantworten” (CALLIESS, 2001, p. 451). 
227 “Wenn also der Staat den einen Bürger gegenüber dem anderen unreglementiert gewähren läβt, so 
liegt darin grundsätzlich nicht etwa die Erteilung einer Erlaubnis zu einen Eingriff in die Gütersphäre des 
anderen – welche überdies auch erst noch als rechtlich geschützt tatbestandlich definiert werden müβte! 
-, sondern schlicht und einfach das Unterbleiben einer Einmischung” (CANARIS, 1999, p. 40). 
228 “Zwar gehört zu deren legitimen Aufgaben auch die Verwirklichung grundrechtlicher Schutzgebote 
im Wege der Auslegung und lückenfüllenden Rechtsfortbildung, doch reicht ihre Kompetenz insoweit 
keinesfalls weiter als diejenige des Gesetzgebers und hängt daher entscheidend davon ab, ob diesen 
eine entsprechende Schutzpflicht trifft (welche die Rechtsprechung dann statt seiner erfüllt)” (CANARIS, 
1999, p. 44) 
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saber-se “como” se deverá configurar tal proteção229. Assim, após ter verificado a 

existência de tal direito fundamental e o seu imperativo de tutela, vem a questão de 

“como” se irá realizar, na prática, esse dever, em que as decorrências do princípio da 

proporcionalidade entram em ação, evitando, no caso, juntamente com a noção do 

dever de proteção, uma “proibição de insuficiência”.  

Ademais, aborda-se que a teoria da “proibição de insuficiência” ganhou espaço 

em vários países da Europa, como França, Itália, Portugal, entre outros, bem como 

no Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal vem utilizando a teoria em seus 

julgados, podendo-se citar, em caráter exemplificativo, a decisão no Habeas Corpus 

96.759/CE230, julgado em 2012, referente ao porte ilegal de armas. No caso, a arma 

não estava municiada, o que gerou a controvérsia acerca de se tal fato seria típico ou 

não. O Supremo Tribunal Federal veio a decidir que a Lei 10.826/2003, no seu artigo 

14, não prevê a necessidade de munição para a caracterização do crime. A proibição 

de insuficiência veio a ser invocada para justificar a possibilidade de atuação do Poder 

Judiciário (LEAL, M.C.H., 2015, p. 152). 

Em comentário, Leal, M.C.H (2015, p. 150) menciona que a decisão acentua a 

ideia de que a proteção dos direitos fundamentais não é uma faculdade dos agentes 

estatais, sendo que a sua atuação deve valer-se dos princípios da proporcionalidade, 

                                                           
229 “Dabei empfiehlt es sich zunächst, zwei Fragen zu unterscheiden - nämlich erstens, ob ein 
Grundrecht überhaupt für die betreffende Beeinträchtigung ein Schutzgebot enthält, und zweitens, wie 
bejahendenfalls der Schutz auszusehen hat” (CANARIS, 1999, p. 71). 
230 “[...]. 1.1. Mandatos Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um 
significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a 
criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas 
normas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores 
envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de 
intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-
se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso 
(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou 
imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, 
impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo 
exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de 
intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de 
constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência 
constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de sustentabilidade ou 
justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de intensidade (intensivierten inhaltlichen 
Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas 
margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias 
para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas 
adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base 
no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de 
proteção deficiente (Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade 
legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios 
constitucionais” (BRASIL, 2002, <http:www.stf.jus.br>). 
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na concepção de que essa não seja nem insuficiente e nem excessiva, o que, por sua 

vez, demanda a existência de uma escala de intensidade e de possibilidades de 

intervenção por parte do Estado, que não pode ser ultrapassado nem em seu excesso 

e nem em sua insuficiência, sob pena de violar os preceitos constitucionais; dessa 

forma, a questão está em ponderar “como” se efetivarão e concretizarão os direitos 

fundamentais. 

Ainda, não se pode deixar de fazer menção ao Recurso Extraordinário 418.376-

5/MS, decisão de 2006, que versa sobre o crime de estupro praticado contra criança 

de nove anos de idade, sendo, talvez, o mais antigo encontrado em sede de Supremo 

Tribunal Federal. Nesse caso, o questionamento residia na possibilidade de extinção 

de punibilidade em razão da convivência entre autor e vítima, sendo que, na data, 

ainda vigorava o artigo 107, inciso VII, do Código Penal, que previa a extinção de 

punibilidade se a vítima e autor viessem a celebrar matrimônio. Na ocasião, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que, no caso, assume total relevância o conceito 

de dever de proteção, ficando decidido que a criança era absolutamente incapaz e, 

dessa forma, não poderia autodeterminar-se, de modo que não poderia ser 

configurada a união estável, o que violaria o princípio da proporcionalidade (LEAL, 

M.C.H., 2015, p. 153)231.  

Frente ao exposto, verifica-se que é dever do Estado a proteção dos direitos 

fundamentais, sendo dever do mesmo garantir o acesso à informação e à 

transparência, como sendo esses direitos corolários para, através de um 

procedimento aberto, plural e democrático, poder-se realizar a proteção e o controle 

de políticas públicas, garantindo-se a eficácia dos direitos fundamentais. Dessa 

maneira, para a proposta da tese, passa-se, na sequência, a trabalhar com a noção 

de status activus processualis desenvolvida pelo constitucionalista alemão Peter 

Häberle, que, conjuntamente com a teoria de dever de proteção estatal, fundamenta 

a proposta do Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas no caso da 

saúde (CITAPP SAÚDE). 

 

 

                                                           
231 Veja-se: “Conferir à situação dos presentes autos o status de união estável, equiparável a 
casamento, para fins de extinção de punibilidade [...] não seria consentâneo com o princípio da 
proporcionalidade no que toca à proibição de proteção insuficiente. Isso porque todos os Poderes do 
Estado, dentre os quais evidentemente está o Poder Judiciário, estão vinculados e obrigados a proteger 
a dignidade das pessoas humanas [...]” (BRASIL, 2006, <www.stf.jus.br>). 



148 
 

5 O STATUS ACTIVUS PROCESSUALIS COMO FUNDAMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

„Die öffentlichen Angelegenheiten, um derentwillen Herrschaft ausgeübt werden 

soll, müssen transparente (öffentlich) sein“ (HÄBERLE, 1980c, p. 131). Em linhas 

gerais, as funções estatais devem ser públicas e transparentes. Esse é o alicerce da 

teoria de Peter Häberle, visto que uma participação na interpretação constitucional, 

nos assuntos públicos, administrativos, no Poder Judiciário, de forma aberta e plural, 

só se concebe frente à publicidade e transparência das funções estatais, vindo o autor 

a afirmar que a publicidade, nesses contornos, é um conceito jurídico (Publizität als 

Rechtsgebot) (HÄBERLE, 1980c, p. 131). 

Nesse contexto, pretende-se, aqui, traçar algumas considerações sobre duas 

teorias do autor que se entende que podem trazer significativa contribuição para o 

tema das políticas públicas, quais sejam, a teoria da “sociedade aberta de intérpretes 

da Constituição” e a noção de status activus processualis enquanto status 

fundamental da ordem democrática. A primeira dessas teorias aborda a importância 

da personificação do processo de interpretação constitucional, ou seja, que se insiram 

nessa atividade os sujeitos que vivem o contexto regulado pela norma constitucional. 

Dessa forma, o autor propõe um processo aberto e plural de interpretação 

constitucional, em que fatores como história, tempo, cultura e futuro são seus 

pressupostos. 

Introduzida a abertura e pluralidade à interpretação constitucional, Häberle, 

então, com fundamento na “teoria dos status” de Georg Jellinek, pretende 

operacionalizar a abertura dessa interpretação constitucional, levar a prática à teoria 

da “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, através de uma participação 

pelo procedimento, ou seja, do exercício de um status activus processualis.  

Ambas as teorias recebem um adendo232 (Nachtrag) para ampliá-las a outros 

setores do Estado, assim seja, ao Poder Legislativo e Executivo, tornando-se a 

abertura e a pluralidade um verdadeiro princípio do direito. 

Nesse teor, expõem-se as principais ideias e trabalhos do autor referentes à 

interpretação aberta e plural e à sua formulação de status activus processualis, visto 

                                                           
232 Adendo, nesse sentido, correspondente a uma forma de revisão e atualização da teoria princípia, 
no caso de Peter Häberle ao que se refere à teoria da “sociedade aberta de intérpretes da Constitutição” 
e do status activus processualis. 



149 
 

que se está chegando ao final do trabalho, em que conjuntamente com a teoria do 

dever de proteção estatal, fundamenta-se o Canal de Informação e Transparência em 

Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE) como um mecanismo de participação 

social aberto, público e transparente, que pretende, na condição de um projeto piloto, 

proporcionar a abertura de informações referentes às políticas públicas da saúde no 

Município de Santa Cruz do Sul, potencializando tanto a participação da sociedade 

quanto a atuação dos Poderes estatais no controle de políticas públicas. 

 

5.1 Participação e democracia em Peter Häberle: fundamentos para a 

participação através do procedimento e para a noção de status activus 

processualis 

 

Peter Häberle realizou seus estudos jurídicos em Tübingen, Bonn e Freiburg. Em 

1961, finalizou a sua promoção (Doutorado) junto à Universidade de Freiburg, sendo 

orientado pelo Professor Konrad Hesse, com o título “Die Wesensgehaltsgarantie des 

Art.19 Abs. 2 Grundgesetz” (A garantia do núcleo essencial do artigo 19, 2 sobre os 

direitos fundamentais). Em 1970, concluiu a sua habilitação, também em Freidburg, 

novamente orientado por Konrad Hesse, sobre o tema “Öffentliches Interesse als 

juristische Problem” (Interesse público enquanto problema jurídico) (MORLOK, 2004, 

p. 327). Destaca-se que, em 1971, com a obra “Grundrechte im Leistungsstaat” 

(Direitos fundamentais no Estado Prestacional), trouxe o conceito de status activus 

processualis, conceito tido como fundamental, juntamente com a noção de dever de 

proteção estatal, para a proposta do CITAPP, em que se encontram contribuições 

significativas à interpretação constitucional, em que o autor busca, em face da 

desatualizada teoria constitucional, promover um processo democrático que garanta 

a efetivação dos direitos fundamentais sociais (nesse texto, em particular, dos direitos 

sociais enquanto direitos positivos). 

Além disso, é interessante destacar que o autor possui influência da Tradicional 

Escola de Rudolf Smend, de Konrad Hesse e de Horst Ehmke (MORLOK, 2004, p. 

328-329). Percebem-se, na trajetória de Häberle, dois momentos distintos: o primeiro 

deles trata da importância da interpretação aberta, cultural, da Constituição, 

advogando um conceito de Constituição pluralista, democrática, fruto da interpretação 

da sociedade, não podendo os cidadãos atuarem como meros destinatários da norma, 

devendo participar no processo de interpretação constitucional, que é quando a 
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concepção de status activus processualis se incorpora. Em um segundo momento, a 

partir da década de 90, ganha espaço a ideia de Constituição Cooperativa, 

cooperação entre Estados, sendo seus textos mais destinados ao direito comunitário 

Europeu, tendo, inclusive, o autor ganhado prêmio do Instituto-Max-Planck por sua 

importância referente à Cooperação Internacional (MORLOK, 2004, p. 328-329).  

No Brasil, Peter Häberle aufere espaço e conhecimento da comunidade jurídica 

com a tradução da obra “Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten” (“A 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”), pelo Ministro Gilmar Mendes, em 

1997. A sua teoria teve influência na legislação do processo das ações constitucionais 

do controle concentrado e, principalmente, na instituição do amicus curiae233, figura 

que passa a ter notoriedade justamente no processo constitucional, ganha espaço, 

atualmente, também no Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15. 

Para o presente trabalho, justifica-se a análise da teoria de uma interpretação 

aberta da Constituição, frente às noções de Constituição democrática, pluralista, em 

virtude de se conceber que apenas com a participação social dos cidadãos na 

Administração Pública, isto é, na concretização dos direitos fundamentais, e através 

da publicidade, acesso à informação e transparência, é possível falar-se na instituição 

de um mecanismo voltado ao controle de políticas públicas, possibilitando ao cidadão 

não só controlar e fiscalizar a Administração Pública, mas também agir como ator da 

mesma, em uma postura ativa, como condutor, e não como mero administrado.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário que as formas de participação da 

sociedade sejam devidamente operacionalizadas por um processo público e plural, 

trazendo Häberle, assim, uma grande contribuição com a noção de status activus 

processualis, de participação através do procedimento. Essa participação pressupõe, 

por sua vez, um acesso público e transparente à Administração Pública, com 

informações qualificadas, podendo-se, dessa forma, instituir um lócus de participação, 

fiscalização e controle de políticas públicas.  

Diante desse quadro, assevera-se que o constitucionalista alemão propõe uma 

teoria que trabalha com a ideia de uma Constituição aberta, democrática e plural, fruto 

da interpretação da sociedade, de uma “sociedade aberta dos intérpretes da 

                                                           
233 A influência de Peter Häberle na jurisprudência brasileira pode ser notada, por exemplo, na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 2.469/SC e 3.998/DF (BRASIL, <http://www.stf.jus.br>).  
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Constituição” 234-235. Enfim, uma Constituição que é representante do povo (Volk)236, 

que a vive e que a legitima237. Verifica-se, dessa maneira, que o pressuposto é o de 

que a Constituição só será aberta e plural na medida em que a democracia atuar como 

regente do Estado Constitucional (HÄBERLE, 1978d, p. 169)238. 

Häberle (1978d, p. 162) busca, com sua teoria, uma espécie de “personificação” 

da interpretação constitucional (Personalisierung der Verfassungsinterpretation), 

sustentando que, por detrás do Estado e de suas funções (Poder Judiciário, intérprete 

até então único da Constituição), encontram-se pessoas, cidadãos, que também 

devem ser escutados e levados em consideração na interpretação constitucional, no 

sentido de que são eles que vivem essa Constituição (ihrer wesentlichsten Lebens). 

Percebe-se, de tal modo, que, através da teoria da “sociedade aberta dos 

intérpretes da Constituição”239 (1978d, p. 155-181), Häberle tece uma crítica aos 

métodos tradicionais de interpretação, vinculados a um modelo de uma “sociedade 

fechada” (geschlossene Gesellschaft), reduzindo-se o seu âmbito de investigação, a 

princípio, à interpretação dos juízes e aos procedimentos formalizados, em que a 

sociedade não encontra espaço para atuação. Disso decorre que a teoria tradicional 

                                                           
234 No texto Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeβ, de 1978, Peter Häberle (1978c, p.123) 
refere a influência de Popper em sua teoria, notadamente, na filosofia da “abertura da humanidade” 
(Offenen Geistes), deixando a Constituição aberta para o futuro, para o desenvolvimento da 
humanidade e sua história: “Der Philosophie de ‘offenen Geistes’ gemäβ (Popper) läβt die Verfassung 
Offenheit nach vorn, in die Zukunf, sie institutionalisiert Erfahrungen (Offenheit nach zurück) und läβt 
Raum für Entwicklungen des menschlichen Geistes und seiner Geschichte”. No entanto, há passagem 
na mesma obra em que o autor assevera que sua inspiração também foi em Fraenkel, sendo a única 
encontrada nesse sentido nos trabalhos de Häberle: “[...]v on den angloamerikanischen 
Verfassungsinstitutionen über Fraenkel und Popper jetz zum Typus des – interpretierten - 
Grundgesetzes” (HÄBERLE, 1978c, p.145). 
235 Esse texto vem a ser publicado em diversos livros do autor, citando-se aqui, como exemplo, 
“Verfassung als öffentlicher Prozeβ: Materialen zu einer Verfassungstheorie der offene Gesellschaft” 
(1978) e “Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft” 
(1980). Ainda, tal texto foi traduzido para o português, como já se referiu acima, e, também, ao 
espanhol, na obra “Pluralismo y Constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta” 
(2002), tradução da obra de 1980, aqui mencionada. 
236 A ideia de Volk (povo), de Peter Häberle, como ele mesmo menciona, não deve ser tomada da 
mesma forma de Rousseau, na concepção do povo sendo o soberano nacional, mas em um conceito 
atrelado a um conjunto de cidadãos, em que a democracia corresponde a supremacia dos cidadãos 
(Herrschaft der Bürger), no sentido que essa democracia é realista: “Die Bürgerdemokratie ist 
realistische als die Volksdemokratie” (HÄBERLE, 1978d, p. 170). 
237 “֦Volk ֞ ist eben nicht nur einheitliche, (nur) am Wahltag ֦emanierende ֞ Gröβe, die als solche 
demokratische Legitimation vermittelt” (HÄBERLE, 1978d, p. 170) 
238 “Im demokratischen Verfassungsstaat ist die Legitimationsfrage noch einmal speziell unter 
demokratischen (demokratietheoretischen) Gesichts punkten zu stellen” (HÄBERLE, 1978d, p. 169). 
239 A tamanha importância que Peter Häberle (1978c, p.123) dá à sua teoria pode ser revelada quando 
menciona que, assim como os clássicos textos, citando aqui Monstesquieus, Heuss, a teoria que é por 
ele proposta também deveria constituir o conteúdo pedagógico do Preâmbulo da Constituição: “All dies 
strukturiert die offene Gesellschaft ebenso wie Klassikertexte (etwa Monstesquieus), Lebensleistungen 
(etwa T.Heuss’), Präambeln von Verfassungen und ihre pädagogischen Inhalte”. 
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de interpretação constitucional preocupa-se, tão-somente, com a tarefa, o sentido 

(Aufgaben und Zielen) e a metodologia (Methoden) da interpretação constitucional, ou 

seja, no que se refere ao processo de interpretação e às regras para a mesma, 

proporcionando apenas uma legitimidade objetiva (Objektivationen der öfentlichen) e 

formal240 da Constituição.  

Isso leva o autor a apresentar uma terceira questão, com relação à participação 

na interpretação constitucional (Beteiligten der Verfassungsinterpretation), aos 

sujeitos que realizam essa tarefa constitucional (HÄBERLE, 1978c, p. 131). Nessa 

perspectiva, Häberle sustenta que “ao lado do questionamento acerca de como e do 

para que, é preciso que se considere, igualmente, a questão do quem, ou seja, é 

preciso que esta discussão abarque, também, os participantes (Teilnehmer) da 

interpretação e sua respectiva práxis” (LEAL, M.C., 2007, p. 117). Em razão disso, 

observa-se que apenas os objetivos e os métodos eram considerados na 

interpretação constitucional, ficando a reflexão acerca dos sujeitos excluída desse 

processo. 

Daí decorre uma mudança na percepção da teoria da interpretação 

constitucional, uma oxigenação da mesma, onde a questão acerca de “quem” (wer) 

interpreta a Constituição ganha espaço: inserem-se, nessa perspectiva, a sociedade 

e a pluralidade na interpretação constitucional, o que dá um novo sentido a essa 

mesma interpretação. A nova metodologia proposta é regida pela abertura a novas 

interpretações241, à democracia e à pluralidade. Nesse contexto, Constituição e 

realidade influenciam-se reciprocamente, sendo que, ao mesmo tempo em que a 

Constituição constitui a realidade, ela também é determinada e constituída pela 

Constituição, questão que o autor cita através de uma metáfora, no significado de que 

                                                           
240 Destaca-se que o autor (1978a, p. 28) em outro artigo (“Demokratische Verfassungstheorie im Lichte 
des Möglichkeitsdenkes” de 1977, publicado também em obra de 1980) reafirma a sua concepção de 
que somente através de uma interpretação material da Constituição, pluralista, realizar-se-á uma 
Constituição Social (aus der Pluralität der Konstitutionellen Gesellschaft), não havendo Constituição 
sem uma interpretação aberta e plural. Não só isso, em outro trabalho (“Struktur und Funktion der 
Öffentlichkeit im Democratieschen Staat”) Häberle (1980c, p.128) menciona essa importância da 
alteração de concepção, da necessidade de abertura ao sujeito regido pela norma, vindo a afirmar que, 
ou a interpretação assume e concretiza essa visão material de interpretação constitucional 
(Öffentlichkeitsformen) ou terá que se concretizar como um direito ordinário (in der Form der Änderung 
von Verfassungs- oder einfachen Recht), como se verá ao que segue. 
241 O contexto que rege essa temática vem para a concepção da mudança de uma sociedade fechada 
de interpretação constitucional, para uma teoria que consagra a interpretação constitucional através e 
para a sociedade aberta da Constituição: “von der geschlossenen Gesellschaft der 
Verfassungsinterpreten zur Verfassungsinterpretation durch und für die offene Gesellschaft!” 
(HÄBERLE, 1978d, p. 156) 
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a Constituição não seria apenas o espelho da sociedade, mas, também, a sua fonte 

de luz (HÄBERLE, 1978d, p. 156)242. 

Desse modo, o constitucionalista alemão (1978d, p. 156-167) apresenta a 

concepção de que em uma interpretação “para e pela sociedade aberta” não pode 

ficar restrita aos seus intérpretes oficias, à interpretação dos juízes (Richter); ela deve 

ser resultado dos interesses da sociedade, dos cidadãos, de grupos e de órgãos 

oficiais (Poder Legislativo e Executivo), perfazendo-se um processo aberto de 

interpretação constitucional, não se podendo, nesse processo, limitar os seus 

participantes, concebendo-se um numerus clausus de intérpretes da Constituição (Es 

gibt keinen numerus clausus der Verfassungsinterpreten!)243. Trabalha o autor, dessa 

maneira, na perspectiva da inclusão da res publica244 à interpretação constitucional, 

atuando como mudança e consequência para uma interpretação ampla e aberta da 

Constituição, na ideia de abertura e de pluralidade da mesma.   

Frente à elaboração dessa concepção, a legitimação, a força (Kraft) da 

Constituição só ocorre com a inclusão do sujeito, não sendo a Constituição apenas do 

Estado, em seu sentido estrito (engeren Sinne), mas em um sentido mais amplo 

(weiteren Sinne), devendo-se compartilhar teoria e prática para a sua realização. 

Percebe-se, assim, que sua teoria propõe-se a trazer uma percepção mais subjetiva, 

material245 e qualitativa à interpretação constitucional, o que não significa dizer, 

todavia, que pretende excluir a interpretação dos “intérpretes oficiais”; antes pelo 

contrário, busca integrá-la à interpretação dos cidadãos, da sociedade, no 

                                                           
242  “Verfassung ist in diesem Sinne Spiegel der Öffentlichkeit und Wirklichkeit. Sie ist aber nicht nur 
Spiegel, sie ist auch Lichtquelle, wenn dieser etwas bildhafte Vergleich erlaubt ist. Sie hat 
Steuerungsfunktion” (HÄBERLE, 1978d, p. 156). 
243 Em “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, o autor sugere uma interpretação feita pelo 
cidadão, sociedade, grupos estatais, não os denominando, o que, em outro artigo (“Struktur und 
Funktion der Öffentlichkeit im Democratieschen Staat” - 1980c, p.128-129), passa a dar exemplos 
desses intérpretes, sugerindo a interpretação pelas Igrejas, pela imprensa e por todos que de alguma 
forma possuem força social, sendo de todos essa tarefa. De tal modo, veja que a percepção de 
participação não vem na ideia de pluralidade geral, mas, de certa forma, de lideranças sociais. 
244 A expressão res publica para identificar a Constituição pode ser encontrada em outros textos do 
autor, para citar: “Struktur und Funktion der Öffentlichkeit im Democratieschen Staat” de 1980c e 
“Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeβ – ein Pluralismuskonzept” de 1978a; podendo-se 
conceber essa ideia como resultante da interpretação realizada pela sociedade e para a sociedade (der 
res publica des Menschen und für den Menschen), assim seja, aberta e plural, chegando o autor a 
afirmar que concebe essa forma de interpretação como a verdadeira interpretação constitucional 
(1978a, p. 28).  
245 Häberle (1978c, p. 131) menciona em outro artigo seu (“Verfassungsinterpretation als öffentlicher 
Prozeβ– ein Pluralismuskonzept”, 1978c), inclusive, que, sem essa perspectiva material da 
interpretação constitucional, não se teria a Constituição: “Sie ist ( ֦vor-läufiges ֞) ֦Material ֞ für die spätere 
Verfassungsinterpretation aus der Pluralität der Konstitutionellen Gesellschaft. Es gibt keine Verfassung 
ohne pluralistische Öffentlichkeitsinterpretationen und ihre Kontexte”. 
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desenvolvimento da ideia de que a interpretação constitucional vem como tarefa de 

todos que vivem no contexto regrado pela norma, o que confere um caráter pluralista 

à mesma (HÄBERLE, 1978d, p. 156). 

Em face disso, a elaboração dessa concepção busca romper com a visão de que 

apenas a interpretação formal da Constituição a legitima, ou seja, a interpretação 

realizada pelos seus intérpretes oficiais (Vorinterpreten). Advoga o autor (1978d, p. 

156) por uma concepção material da interpretação constitucional, por uma 

interpretação da realidade (Wirklichkeitsdenkes), por um processo constantemente 

aberto, com o fim de que essa Constituição passe por um processo contínuo de 

construção, como uma Constituição viva (lebende Verfassung) 246, obra de todos os 

seus intérpretes. 

A elaboração dessa concepção abre espaço para se abordar também a relação 

que Häberle (1998b, p. 5 e 27) faz entre cultura e direito constitucional 

(Kulturverfassungsrecht), em que o elemento cultura passa de um aspecto tradicional, 

de mediação (Kultur is die Vermittlung dessen, was war) para a interpretação 

constitucional, para um aspecto inovador, de desenvolvimento dessa mesma 

interpretação (Kultur is die Weiterentwicklung dessen, was war). Nesse olhar, a cultura 

comporta-se como fator de inovação da Constituição, sendo uma espécie de reflexo 

da mesma, como resultado entre a simbiose entre a cultura e o direito (“Symbiose” 

von Recht und Kultur).  

A compreensão de “Constituição como cultura”247 (Verfassungskultur) é oriunda 

da tese da “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, sendo do sujeito248 o 

papel principal, com suas experiências, atitudes, bem como com seu modo de pensar. 

                                                           
246 Viver a Constituição e Constituição viva são expressões correntes nos textos do constitucionalista, 
por isso, oportuno se faz abordar o conceito do autor de Constituição viva: “Las Constituciones vivas, 
como obra de todos los intérpretes de la Constitución en una sociedad abierta, son más bien, de 
acuerdo con su forma y su contenido, expresión y mediación de cultura, marcos para la recepción y 
(re)producción cultural, así como archivo cultural para las informaciones, las experiencias, las vivencias 
y el saber popular” (HÄBERLE, 1998a, p. 46). 
247 Assim sendo, com essa teoria, o autor pretende reconstruir a “Constituição” como uma espécie do 
gênero da “cultura” (SEGADO, 2002, p. XXXVII). Nesse caso específico, cultura teve seu conceito 
modificado, passando de um conceito restrito para um conceito em um sentido mais amplo, 
abrangendo, assim, todo o texto legal e toda a ação relevante juridicamente significativa dentro do 
Estado Constitucional. Ademais, deve-se mencionar que esse conceito é formado por três aspectos: o 
tradicional, o inovador e o pluralista, dizendo respeito, o primeiro deles, à mediação com aquilo que, 
em algum momento, existiu; o segundo, por sua vez, ao futuro desenvolvimento em face daquilo que 
existe; e, o último, ao fato de que um mesmo grupo da sociedade desenvolve-se simultaneamente em 
diferentes culturas (HÄBERLE, 2002, p. 24-26). 
248 “Im Begriff “Verfassung Kultur” als der Summe der subjektiven Einstellungen, Erfahrungen, 
Werthaltungen, der Erwartungen und des Denke sowie des (objektiven) Handels der Bürger und 
Pluralgruppen, der Organe auch des Staates etc. [...]” (1998b, p. 91). 
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A Constituição torna-se fruto da cultura vivenciada pelo povo durante determinado 

tempo, fruto da sua história, como consequência de sua evolução (HÄBERLE, 1998b, 

p. 91). 

O que remete a outro importante ponto de sua teoria, sendo esse o fator tempo 

(Zeit und Verfassung), constituindo-se em mais um elemento em face do dualismo 

cultura e direito, expondo o constitucionalista, inclusive, que a teoria constitucional 

vive, prima facie, um problema quanto ao tempo (HÄBERLE, 1998b, p. 61)249.  

 Dito de outro modo, para Häberle (1974, p. 61-64) a interpretação constitucional 

não é algo que está solto, no vácuo (luftleeren), como algo atemporal (zeitlosen 

Raum). Concebe-a como resultado de experiências históricas e, também, como forma 

de transformar essa história, na condição de que somente se pode falar em uma 

interpretação aberta da Constituição se ela for interpretada em seu tempo e em seu 

ambiente cultural250. A continuidade dessa Constituição só se torna possível quando 

passado e futuro estiverem unidos frente à interpretação constitucional (HÄBERLE, 

1974, p. 61) 251-252. 

Percebe-se, nesse andar, que o constitucionalista alemão busca 

constantemente afirmar, em suas obras253, que a sua concepção de interpretação 

constitucional é uma teoria que se destina para o futuro (Zukunft), resultante da 

interligação entre tempo e cultura. Apresenta, nesse olhar, a Constituição como um 

produto cultural, resultante do processo de avanço, inovação e até mesmo de ambição 

(“Kulturellen Ambicione”) da sociedade. Torna-se decorrente das interações e 

cristalizações (Kulturelle Kristallisationen) daqueles que vivem o contexto regulado por 

essa norma (HÄBERLE, 1998b, p. 68). 

                                                           
249 “Das Verfassungsrecht lebt schon prima facie in einer spezifischen Zeitproblematik” (HÄBERLE, 
1998b, p. 61) 
250 “Das öffentliche Verständnis der Verfassung ist ein sich in der Zeit bewähren des Verständnis” 
(HÄBERLE, 1974, p. 61). 
251 O mesmo pode ser observado nos textos da obra: “Verfassungslehre als Kulturwissenschaft”, 1998b; 
como em texto específico do autor: “Zeit und Verfassung”, 1980; e encontra-se texto referente à matéria 
traduzido em espanhol (“Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del 
Estado constitucional”, 1998a).  
252 “Kontinuität der Verfassung ist nur möglich, wenn Vergangenheit und Zukunft in ihr verbunden 
werden” (HÄBERLE, 1974, p. 61) 
253 A preocupação em afirmar que a sua teoria é uma teoria para o futuro acompanha diversos textos 
do autor, podendo-se citar: “Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeβ – ein 
Pluralismuskonzept”, 1978c; “Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken”, 
1977; “Struktur und Funktion der Öffentlichkeit im Demokratieschen Staat”, 1980c.  
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Em decorrência disso, veja-se que mais elementos são inseridos na teoria do 

autor, como cultura, tempo e história, todos eles construindo a sua noção de 

Constituição aberta. 

É preciso, no entanto, deixar claro que a teoria da “sociedade aberta da 

interpretação constitucional” vem com o objetivo de que novos elementos e sujeitos 

sejam abarcados pela interpretação constitucional, ou seja, ela não tem a finalidade 

de excluir os antigos métodos utilizados para ela. O sentido pretendido é o de 

relativizar a interpretação jurídica (Relativierung der juristische 

Verfassungsinterpretation), para que os juízes constitucionais não realizem sozinhos 

a interpretação constitucional, devendo-se repartir essa tarefa (am 

Verfassungsprozeβ Beteilige), na concepção de que apenas com a interpretação de 

todos os intérpretes da sociedade dar-se-á força normativa à Constituição, em um 

processo de interpretação público e pluralista254. Disso decore o que de certa maneira 

já foi frisado, que tão-somente a interpretação aberta e plural, num contexto de cultura, 

tempo e história de um povo, na ordem democrática, será capaz de efetivar, legitimar 

a Constituição em seu sentido lato, amplo, e em seu aspecto material e subjetivo 

(HÄBERLE, 1978d, p. 172-173) 255. 

Nesse teor, os antigos métodos e os princípios da interpretação constitucional 

não são descartados, mas lhes é atribuída uma nova função, colocando-se os 

mesmos a atuar como “filtros” (Filter), para o fim de que disciplinem e canalizem as 

múltiplas formas de influência dos diferentes participantes do processo. Tem-se, 

dessa concepção, que os antigos métodos de interpretação atuam como limites e 

como balizadores das diferentes formas e sentidos que possa se dar à norma 

interpretada (HÄBERLE, 1978d, p. 172-173). 

Häberle (1978c, p. 125 e 129) designa grande importância a esse aspecto, no 

sentido de que a sua teoria não exclui as demais, ela propõe uma visão diferente, em 

sentido mais abrangente (weiterem Sinne – cidadãos, grupos, etc.), que acompanhe 

as outras teorias, advogando que o mais correto é a sua interligação, conjugando a 

sua interpretação constitucional aberta, democrática e plural, à teoria de interpretação 

                                                           
254 “Die pluralistische Öffentlichkeit entfaltet normierende Kraft” (HÄBERLE, 1978d, p. 172). 
255 “Die im weiteren Sinne Beteiligten und Interpretierenden entfalten eingnständig materielles 
Verfassungsrecht” (HÄBERLE, 1978d, p. 172-173). 
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constitucional em sentido estrito (engeren Sinne - métodos e objetos)256. Sua teoria 

não busca, por conseguinte, ocasionar uma revolução à interpretação constitucional, 

mas a evolução desse processo257, o que faz com que essa nova concepção receba, 

ao final, um sentido mais profundo258. 

Percebe-se que Häberle (1980c, p. 129,) preocupa-se em deixar claro que a sua 

interpretação constitucional é mais uma das interpretações constitucionais possíveis; 

não exclui e nem retira a importância de nenhuma outra forma de interpretação. Assim, 

a regra não é a interpretação aberta e plural, mas quando da interpretação da 

Constituição que essa forma de interpretar seja considerada, que o Povo (Volk) faça 

parte desse processo259.  

Frente a essa compreensão, a interpretação da res publica não está à frente da 

interpretação dos juízes e nem da política, mas é parte dessa interpretação. O objetivo 

é que todas as formas de interpretação constitucional sejam aplicadas, 

compreendendo que a utilização dos tradicionais métodos e princípios pelos juízes 

constitucionais são necessários, sendo que é através destes que se fará o controle 

frente a essa atividade, devido às múltiplas influências e às distintas interpretações 

que poderão surgir. Nesse sentido, o próprio Häberle (1978c, p. 129) lança a 

preocupação referente a grupos que não possuem interesses organizados (citando as 

Testemunhas de Jeová, o trabalhador imigrante), não podendo a Constituição se 

render a eles. Outro aspecto importante diz respeito à intensidade desse controle, em 

que o preceito abordado por Häberle caminha no sentido de que quanto menor (minus) 

for a participação de diferentes grupos sociais, maior (plus) deve ser o controle da 

interpretação constitucional (HÄBERLE, 1978d, p. 172-173). 

Nesse delinear, precisa-se ter presente que não apenas os interesses 

públicos260 serão considerados, mas também os interesses privados que possam vir 

                                                           
256 “Die Verfassungsinterpretation im weiteren Sinne, z. B. die des Verfassungsrichters (und desen 
Erfahrung), prägt auch deren eigene Verfassungsinterpretation im engeren Sinne mit” (HÄBERLE, 
1978c, p. 127). 
257 “Es ist im hier verstandenen Sinne nicht revolutionär, sondern evolutinär” (HÄBERLE, 1978a, p. 28). 
258 “Die Urteilsformel ֦Im Name des Volkes” gewinnt dadurch einen tieferen Sinn” (HÄBERLE, 1978d, p. 
125). 
259 “[...] nicht als Herrschaft ֦des ֞ Volkes, sondern als Teilhabe, als durch Grundrechtsbestimmungen 
geschützter und angeregter, durch öffentliche Wahlen vollzogener, durch öffentliche kompetenz 
weitergeführter Vorgang” (HÄBERLE,1980c, p.129). 
260 O constitucionalista preocupa-se em afirmar que a interpretação de grupos e da sociedade não é 
sinônima de Política, interpretação política, pois, se assim fosse, não seria interpretação da sociedade, 
mas da política. Nesse contexto, a interpretação política fica a cargo dos Poderes Políticos que também 
são entendidos como intérpretes da sociedade aberta da Constituição (HÄBERLE, 1998b, p. 123). 
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com esses diferentes grupos, com essas diferentes pessoas; nesse aspecto não só 

os direitos fundamentais estão presentes na Constituição, deve ela também se 

preocupar com temas como educação sexual, pré-escola, privacidade, aborto, entre 

outros, sendo que esses direitos privados também precisam se orientar pela teoria da 

sociedade aberta, para estes evoluírem, não ficarem no passado (1978d, p. 135), a 

ponto de o autor (1980c, p. 128) asseverar que a abertura também deve ocorrer nos 

direitos mais simplórios, ordinários (einfachen Recht), o que demonstra a abrangência 

de sua teoria261. 

Em uma palavra: a interpretação constitucional encontra seu significado na 

abertura, na democracia, no pluralismo, na liberdade e na proteção dos direitos 

fundamentais, como também no processo constitucional (HÄBERLE, 1998b, p. 63)262. 

Interessante, ainda, mencionar que Häberle (1998b, p. 85) apresenta, nesse 

contexto, o modelo de “Mesa Redonda” (“runder Tisch”), na ideia de reconstrução do 

diálogo entre os diferentes atores envolvidos na interpretação constitucional, assim 

seja, em que juízes e cidadãos, sociedade, organismos estatais e estruturas de 

dominação totalitária estejam na mesma distância, o que permite que a interpretação 

constitucional se estabeleça e a ciência da cultura seja ponderada, concebendo-se 

uma teoria constitucional legítima. 

Importante ressaltar, para prosseguir, que o fator democracia torna-se, por 

conseguinte, o objeto principal, pois somente é possível falar-se em uma interpretação 

aberta e plural com participação cidadã, através da democracia. Dessa forma, a 

democracia apresenta-se como meio, ou seja, através dela é possível conceber a 

abertura e pluralidade como fatores importantes quando da interpretação 

constitucional, e não como mero resultado. A democracia precisa ser materializada, 

pois não se contenta com uma perspectiva formal de interpretação constitucional, mas 

com uma interpretação que una o aspecto formal (visto que o autor não renega os 

demais métodos, como já asseverado), à política e à prática para a realização dos 

                                                           
261 Associado a isso, a Constituição do Estado e da sociedade é concebida em um duplo sentido:  a 
garantia individual de liberdade (Gewährleistung) e o progresso da sociedade (gesellschaftlichen). 
Ambos os conceitos aparecem ligados à democracia, o que faz reafirmar que a sua teoria está 
adequada ao âmbito privado e público, na ideia de que o homem não vive na democracia sozinho e a 
sociedade também não vive sem ela. Além disso, o ponto comum justamente entre esses dois sentidos, 
resume-se na Constituição da sociedade aberta: “Demokratie und Freiheit haben einen Gemeinsamen 
Nenner: die Verfassung einer offenen Gesellschaft” (HÄBERLE, 1978e, p. 579-582) 
262 “Das Verfassungsverständinis findet seinen Ausdruck in der Akzentuierung von 
Verfassungsprinzipien wie Öffentlichkeit und Offenheit, Demokratie, Pluralismus, Freiheit, 
Rechtsschutz, aber auch in bestimmten verfassungsgechtlichen Verfahren (etwas Parlamentsrechts) 
(HÄBERLE, 1998b, p. 63). 
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direitos fundamentais. Nesse contexto, a Constituição deve vir como tarefa de todos, 

resultante de todas as forças, de uma construção conjunta263, e, para legitimar a teoria 

democrática da interpretação constitucional, o conceito de participação atrelado ao 

voto e ao poder delegado de decisão não se faz suficiente (HÄBERLE, 1978e, p. 

581)264. 

A democracia ganha, aqui, então, espaço, pois ela vem determinar o potencial 

de abertura e de pluralização da interpretação constitucional, ao mesmo tempo em 

que a abertura e a pluralização vêm determinar a democracia. São elementos que se 

complementam, que estão ligados, amarrados (verknüpft), pois não há como se falar 

em abertura e pluralidade em um Estado que não seja Democrático. Essa “reforma” 

(Reformforderungen) entre abertura e democracia é condizente com o grau de 

publicidade e de transparência do Estado e da sociedade (HÄBERLE, 1998b, p. 26). 

Paralelamente ao todo asseverado, é importante dizer que a teoria de Häberle 

sofreu várias críticas e oposições, sendo uma delas de autoria de Luhmann, o qual 

asseverou que a teoria da interpretação constitucional pluralista, aberta, era apenas 

uma alternativa frente às demais teorias de interpretação constitucional. Em sua 

defesa, Häberle afirma que todas as teorias são alternativas, figurando a sua teoria, 

nesse contexto, como mais uma alternativa diante das diversas alternativas de 

interpretação constitucional, podendo a sua ser tida como uma alternativa da 

interpretação da tolerância. Dito de outro modo, é a alternativa para a interpretação 

constitucional não se fechar (ausschlieβen) para o futuro (HÄBERLE, 1998b, p. 24). 

Não só isso, a tese também foi considerada utópica, incapaz de se realizar, visto 

que seria muito revolucionária, ao que Häberle responde no sentido de que a sua 

teoria vem dar uma perspectivava de salvação para o futuro, para que não caia na 

presente negligência. Concebe-a como uma alternativa para a proteção das minorias, 

concretizando os seus direitos, sendo seu objetivo não revolucionar, mas evoluir. Com 

profundidade, Häberle vê essa questão como sendo uma crítica ao racionalismo, à 

transformação de um pensamento liberal em alternativa de abertura constitucional, 

                                                           
263 “Ein Verständnis der Verfassung als law in public action ist eben hierdurch mitkonstituiert” 
(HÄBERLE, 1978e, p. 581). 
264 Das allgemeine Bekenntnis zur Demokratie als der ֦Staatsform vom Volk gewählter und ihm 
verantwortlicher Herrschen der genügt ֞ nicht, zumal die neuere sozialwissenschaftliche Demokratie-
Diskussion nicht einbezogen ist” (HÄBERLE, 1978e, p. 581). 
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realista, ou seja, na sua possibilidade de pensamento (Möglichkeitsdenken)265, dando 

o exemplo de que, pela garantia dos direitos fundamentais, no domínio econômico, 

muitas possibilidades de pensamento são institucionalizados, o que também 

considera utopia (HÄBERLE, 1998b, p. 28-29). 

Corroborando com esse aspecto, menciona-se que o autor, no fim de sua tese, 

assevera que sua teoria é processual, que sua tarefa consiste numa abertura do 

processo de interpretação constitucional, um processo de comunicação entre os 

diversos intérpretes (aller mit allen), para que esse processo político seja tão aberto 

quanto possível, para que, no seu tortuoso trabalho (abwegige), possua essa 

alternativa, a alternativa da interpretação aberta e plural (1978d, p. 181).  

Em que pesem essas considerações, é preciso analisar, ainda, que a presente 

teoria recebeu um adendo (Nachtrag – comum nos textos do autor) em 1978, no 

sentido de que é preciso se ater a um importante questionamento: como uma 

interpretação com diferentes métodos e sentidos realiza-se frente a diferentes 

participações (1978d, p. 177-181)266-267. Explica-se: Häberle quer chamar a atenção 

para o fato de que uma interpretação aberta da norma terá dimensões diferentes frente 

à interpretação do Legislativo, que, por sua vez, possui um processo de interpretação 

oficial, realizado apenas pelos seus intérpretes oficiais. Dessa forma, a mesma norma 

será de forma distinta interpretada, o que decorre das diferentes funções e processos 

de interpretação dos diferentes Poderes do Estado. 

                                                           
265 Sobre a teoria de Häberle ser considerada uma teoria alternativa, compondo as reflexões sobre a 
possibilidade de seu uso (Möglichkeitsdenkens), o autor dialoga com outras concepções de 
interpretação constitucional, como reflexões sobre a necessidade (Notwendigkeitsdenkens) e sobre a 
realidade (Wirklichkeitsdenkens) quando do uso de teorias, tendo-se texto específico do autor em que 
se discute essas ideias (Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenkes, 1978a 
e 1980a), afirmando, ao final, que a teoria democrática deve se valer dessas três reflexões (HÄBERLE, 
1978b, p. 56-58).  
266 “Unterschiedliche Ziele und Methoden der Auslegung bei verschiedenen Beteiligten?” (HÄBERLE, 
1978d, p.177) 
267 O autor (1978d, p. 178) apresenta duas questões importantes, a acima mencionada e que diz 
respeito quanto à preocupação com a tarefa da teoria de interpretação constitucional (Aufgaben der 
Verfassungstheorie), em que discute se é possível integrar diferentes formas de interpretação, no caso, 
do Judiciário e do Parlamento. A pergunta base a ser respondida corresponde à possibilidade da boa 
(“guten”) interpretação, ou seja, aberta e plural, em sentido amplo, integrar-se a diferentes forças 
políticas: “Für die Verfassungstheorie stell sich jetzt die Grundfrage, ob es ihre Aufgabe sein kann, die 
unterschiedlichen politischen Kräfte und d.h. Beteiligten im weitesten Sinne normativ einzubinden, ihren 
die ‘guten’ Interpretationsmethoden vorzuschlagen”. Nesse sentido, Häberle advoga que a 
interpretação constitucional não pode fugir da interpretação realizada pelo legislador, sendo que a 
interpretação constitucional deve se dar pela (dürch) interpretação do Parlamento, transformando-se 
uma em espelho da outra (spiegelbildlich). Busca, dessa forma, mostrar a importância da interpretação 
constitucional feita pelo Legislativo, que também é um dos intérpretes da sociedade aberta da 
Constituição e, por isso, a sua interpretação deve ser considerada.  
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Por isso Häberle (1978d, p. 177) destaca a importância de sua teoria não estar 

presente apenas no processo constitucional, pois esse é apenas um dos processos e 

sistemas de todo um processo maior que pertence à organização e à evolução do 

Estado. Conforme esse entendimento, o autor objetiva destacar que sua concepção 

não está presa a uma ordem constitucional, ao direito constitucional, isto é, que essa 

articulação entre metas, métodos e abertura necessita estar presente também no 

processo político268, no processo legislativo269-270. A ideia sustentada pelo autor é de 

que o direito constitucional configura apenas uma das áreas de conflito e de 

compromisso do Estado (Verfassungsrecht ist nun einmal Konflikt - und 

Kompromiβrecht). O Parlamento também realiza, com seus diferentes interesses e 

métodos, em face das diferentes demandas que lhe são postas, dos mais diversos 

opositores e partidos, a sua interpretação constitucional. 

Nessa linha, em um primeiro momento, o autor apenas expande a sua teoria ao 

processo político do Poder Legislativo, ou seja, o lócus da teoria ganha espaço maior, 

sendo tarefa da sociedade e dos cidadãos não só trazer a interpretação pluralística e 

democrática ao direito constitucional, mas também ao processo legislativo. Desse 

modo, no adendo de sua teoria, Häberle não aborda o Poder Executivo no processo 

de interpretação da Administração Pública, o que não pode, todavia, ser 

compreendido como uma exclusão desse Poder.  

Nota-se que a teoria “Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpretation” é 

de 1975, havendo recebido o mencionado adendo em 1978, como já referido. No 

entanto, em 1980, foi publicado o Livro “Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur 

Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft” (A Constituição do Pluralismo: estudos 

sobre a teoria constitucional da sociedade aberta), em que, no texto “Struktur und 

Funktion der Öffentlichkeit im demokratischen Staat” (Estrutura e função pública no 

Estado Democrático), o autor amplia ainda mais a sua teoria democrática e pluralista, 

estendendo-a a todos os Poderes Estatais (1980c, p. 126-162)271. 

                                                           
268 “[...] von politischer Einheit als Ziel verfassungsrechtlicher Verfahren und als Ziel des politischen 
Prozesses überhaupt ansieht” (HÄBERLE, 1978d, p. 177). 
269 Destaca-se que, em primeira análise, Häberle não transporta a teoria ao Poder Executivo o que não 
representa uma exclusão desse Poder. 
270 “Nicht nur für die Verfassungsrechtsprechung und ihre Methoden, sondern auch für eine 
Verfassungstheorie, die sich mit diesen beschäftigt, ergeben sich aus der Verknüpfung der Fragen nach 
Ziele, Methoden und Beteiligten der Verfassungsinterpretation neue Fragestellungen” (HÄBERLE, 
1978d, p. 177) 
271 Deve-se ter o cuidado para não confundir essa concepção como uma ampliação dos intérpretes 
judicial da Constituição, pois, quando o autor fala em todas as funções do Estado, afirma que estas, 
em seus processos oficiais, devem ser regrados pela abertura da interpretação. A distinção se compõe 
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Häberle (1980c, p. 129) fundamenta tal concepção, a princípio, no aspecto de 

que toda autoridade do Estado vem do Povo (alle Staatsgewalt geht vom Volks aus), 

o que, de certa forma, consiste no fundamento de sua teoria, isso para concluir que 

todas as estruturas estatais são justificadas pela abertura da interpretação, 

legitimando-se através de uma interpretação aberta e plural. 

O principal argumento do autor (1980c, p. 130) encontra-se na afirmação de que 

o princípio da abertura da interpretação, no sentido de uma interpretação pública e 

plural, é um princípio do direito (Rechtsprinzip), um princípio democrático que é 

aplicado à interpretação da Constituição, mas não pertence somente a ela, não 

devendo ficar restrito a esse lócus de atuação272. Dessa forma, tal princípio é atribuído 

não apenas ao direito constitucional, mas a todo o ordenamento jurídico273. O que faz 

a abertura através da participação tornar-se princípio legitimador da res publica274. 

Nesse sentido, quanto ao Poder Judiciário, apresenta-se como clássica função 

aberta do Estado, visto que não há justiça privada (Es gibt keine private Gerechtigkeit), 

os juízes são juízes públicos e desejam uma justiça pública, isso num contexto em 

que conhecimento e interesse (concepção que o autor utiliza de Habermas: ֦Erkenntnis 

und Interesse֞) nos casos judiciais aparecem interligados à ideia de transparência 

dessa atividade. A abertura do processo no Poder Judiciário vem, dessa forma, como 

uma “antiga exigência democrática” ( ֦alte demokratische Forderung ֞) e constitui-se 

fundamental na instituição do Estado de Direito (HÄBERLE,1980c, p. 136) 275. 

Já o Poder Executivo tem a sua concepção original não atrelada à publicidade, 

não constitui uma função aberta por excelência (nichtöffentlichen Funktion). O Poder 

Executivo, com sua tradição monárquica, aparece como um Poder que possui uma 

                                                           
ao fato de que, a atuação das demais funções do Estado na interpretação constitucional (concepção 
da teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”), já é pressuposto da teoria, o que 
objetiva com o Nachtrag é inserir essa concepção, como teoria do direito, a outras áreas do direito, aos 
processos das demais funções do Estado, Poder Executivo e Legislativo. 
272 “Sie ist Rechtsprinzip (nicht nur politisches Formprinzip) mit sehr konkreten Folgerungen bis in 
juristische Auslegungsfragen im einzelnen hinein – sofern man in spezifisch verfassungsrechtlichen, 
durchaus juristischen Ansatz und nicht auf dem Boden eines engen Interpretationsverständnisses 
argumentiert” (HÄBERLE,1980c, p. 130). 
273 “Demokratische Öffentlichkeit ist normative Öffentlichkeit mit dem Anspruch eines Wertbegriffs, und 
insofern wirkt sie legitimierend für die öffentlichen Gesamtordnung” (HÄBERLE, 1980c, p.130). 
274 “Über ‘öffentliche vollzieht sich Teilhabe an den Legitimacionsprinzipien’ des res publica” (HÄBERLE, 
1980c, p.130). 
275  Note-se que Häberle (1980c, p. 136) menciona que a democracia e o Estado de Direito exigem 
proporcionalmente a abertura do Poder Judiciário, sendo que, em sua concepção liberal, tais fatores 
vinham interligados com a ideia de publicidade desses atos: “Demokratie und Rechtsstaat fordern 
gleichermaβen die Öffentlichkeit der richterlichen Funktion, und das frühliberale Schrifttum hat mit 
Grund auf diesen Publizitätsforderungen Beständen”. 
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“negativa relação” com a abertura para a democracia, como uma função social não 

aberta, não pública276. Nesse quadro, destaca-se a necessidade de a abertura não 

figurar apenas como uma alternativa a ser ponderada pelo Poder Executivo, mas 

como uma obrigação que lhe é imposta; e, aqui, verifica-se que o fator publicidade se 

apresenta como um fator importante na mudança de concepção do Poder Executivo 

(HÄBERLE, 1980c, p. 135). 

A publicidade e a transparência ganham vital importância no processo, visto que 

a intensidade do controle do governo fica respectivamente atrelada à intensidade de 

publicidade de suas ações, não se podendo falar em intensificar o controle do governo 

sem se passar pela pluralidade das ações governamentais (HÄBERLE, 1980c, p. 

135)277. 

Nesse quadro, o que o autor objetiva é ampliar a sua teoria aos Poderes Estatais, 

vindo a concebê-los, no processo democrático da res publica, com funções abertas, 

correspondentes a um processo aberto, democrático, de decisão. Daí que, para haver 

a legitimação desses Poderes e o controle dos mesmos, peça fundamental se torna a 

publicidade de suas ações, de uma grande transparência delas, partindo-se do 

entendimento de que os assuntos públicos devem ser, por regra, transparentes 

(HÄBERLE, 1980c, p. 130) 278.  

A abertura e a democracia aparecem interligadas, dessa maneira, ao conceito 

de publicidade, de transparência das ações, como sendo condições necessárias para 

que a interpretação aberta e plural possa se concretizar. A abertura das funções 

estatais, no Estado Social e na República, exige a publicidade dos acontecimentos 

estatais (HÄBERLE, 1980c, p. 130). Percebe-se, assim, que o Estado e seus entes 

possuem o dever de tornarem públicas e transparentes as suas funções, atos, 

decisões e interpretações, não só do texto constitucional, mas de todas as suas 

tarefas, ações delegadas aos Poderes pelo povo.  

                                                           
276“Die Executive steht infolge ihrer monarchischen Arkantradition in weiten Bereichen (z. B. auch in 
dem derb Ermessensverwaltung und der Regierung) in einen ֦Negativverhältnis ֞ zur demokratischen 
Öffentlichkeit. Gerade hier war öffentlich identisch mit staatlich. Von primär öffentlicher Funktion zu 
sprechen fällt besonders schwer. Entsprechend eng ist die Affinität zu einen ֦staatlichen ֞ 
(nichtöffentlichen) Gemeinwohlsvertändnis. Zumal die Geheimhaltungsgemeinwohltatbestände, derem 
Adessat die Executive ist, belassen dieses nichtöffentliche Funktion” (HÄBERLE, 1980c, p. 135). 
277 “Die Frage nach Intensivierung demokratischer Kontrolle der Regierenden ist weithin, wenn auch 
nicht durchweg die Frage nach Publizität” (HÄBERLE, 1980c, p. 135). 
278 “Die öffentlichen Angelegenheiten, um derentwillen Herrschaft ausgeübt werden soll, müssen 
transparent (öffentlich) sein” (HÄBERLE, 1980c, p. 130). 
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A democracia, no Estado Social e na República, apresenta-se como uma 

delegação de responsabilidade frente ao povo. Nesse diapasão, através da abertura 

dos Poderes estatais é que se torna possível a abertura para o controle, o que só 

ocorre quando se tem a publicidade como fundamento da democracia (HÄBERLE, 

1980c, p. 135-136), o que permite concluir que a sociedade precisa ter acesso aos 

assuntos públicos e possuir suporte para acompanhá-los e controlá-los, devendo o 

Estado fornecer meios para que isso ocorra. 

Com esse fito, a abertura, a legitimidade e o controle das ações estatais vêm a 

ser determinadas pela forma com que a democracia se apresenta, por quão pública e 

transparente ela se mostra279; em compreensão de que a exigibilidade por publicidade 

aparece como a exigibilidade por democracia (HÄBERLE, 1980c, p. 126)280. 

Disso decorre de que a teoria de Häberle deixa claro ao fundamentar que 

configura dever do Estado e dos seus entes estatais proporcionar a abertura de suas 

estruturas para a interpretação, atuação da sociedade, dos cidadãos, em um contexto 

marcado pela tamanha a abertura da interpretação nos diferentes órgãos estatais, que 

será proporcional à democracia dos mesmos. Abertura e democracia aparecem, 

assim, como conceitos que se formam e concretizam-se juntamente. A abertura aos 

setores sociais, na interpretação constitucional, na interpretação de atos dos demais 

Poderes Estatais, torna-se princípio fundamental do Estado do Direito, princípio 

fundamental para todas as áreas públicas do Estado.  

O que faz tornar ainda mais impositivo o dever objetivo do Estado e de seus 

entes, decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de agirem de forma 

transparente e permitindo o acesso à informação, tornando públicos os seus atos, 

decisões, em virtude de que a publicidade, o acesso à informação e à transparência 

aparecem como elementos necessários para se concretizar a democracia, permitir um 

processo aberto de interpretação e participação nas atividades estatais. 

Paralelamente a isso, não basta conceder tais direitos se eles não possuem 

mecanismos, formas de operacionalizar essa abertura e pluralidade do Estado e de 

seus entes estatais. É preciso que o Estado forneça, possua mecanismos qualificados 

                                                           
279 “Vor allem bestimmte staatsrechtliche Reformforderungen stehe im Zeichen von Demokratie und 
Öffentlickeit ( ֦gröβere Transparenz von Staat und Gesellschaft ֞)” (HÄBERLE, 1980c, p. 126). 
280 “Die oft geforderten Publizitätsgesetze sind insofern ֦Demokratiesgesetz ֞” (HÄBERLE, 1980c, p. 126). 
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que proporcionem a participação social, em que a sociedade possa além de participar, 

controlar, fiscalizar e efetivar os direitos fundamentais. 

Vale destacar que Häberle (1978e, p. 586), inclusive, chega a dizer que o 

problema de sua teoria não está atrelada aos aspectos técnicos, mas aos aspectos 

práticos, ou seja, de como ocorrer a sua operacionalização, de como assegurar a 

prática da teoria de interpretação aberta e plural, fundamentada na publicidade e na 

transparência281-282. 

Nessa visão, Häberle trabalha com o conceito de status activus processualis, 

configurando a ideia de participação através do procedimento, através de um 

processo que propulsione a abertura da interpretação, da decisão e do controle das 

ações dos entes estatais.  

Dessa forma, verifica-se nos textos do autor, não só especificamente nos dois283 

em que trabalha a concepção de status acituvs processualis, que esse conceito vem 

atrelado à concepção de participação no processo constitucional, no processo 

administrativo e no processo do direito de interpretação, agindo como um “fino” 

(֦feinen֞)284 instrumento racional e pluralístico de interpretação. Busca inserir aos 

métodos tradicionais um outro viés, esse através de uma estrutura plural e uma 

                                                           
281 “Nimmt man aber hinzu, daβ unter den Bedingungen eines komplexen pluralistischen politischen 
Gemeinwesens vor allem die Grundrechts-dogmatik und die präktische verfassungs – und 
verwaltungsrechtliche Judikatur zu den Grundrechten sagt, was diese pratiktisch bedeuten, so reduziert 
sich die Bedeutung der Texte augenfällig, steigt die der Kontexte!” (HÄBERLE, 1978e, p. 586). 
282 Em outro texto “Struktur und Funktion der Öffentlichkeit im demokratischen Staat”, de 1980c, o 
constitucionalista expõe a mesma preocupação, na visão de que o problema da democracia é o método 
que consiga fundamentar a sua importância: “Zur wissenschaftlichen Bewältigung der 
Demokratieprobleme bedarf es einer Methode, die sich weder der Demokratie als sozialer Wirklichkeit 
noch der Demokratie als normativer Ordnung verschlieβt” (HÄBERLE, 1980c, p. 129). 
283 A temática do status activus processualis pode ser encontrada no texto intitulado como “Grundrechte 
im Leistungsstaat” publicado em 1972 (Veröffentlichungen der Veinegung der Deutschen Staatslehrer) 
e em 1980 (Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Vefassungstheorie der offene Gesellschaft), 
como a sua tradução publicada em Madri, Espanha, no livro “Pluralismo y Constitución: estudios de 
teoria constitucional de la sociedad abierta”, tendo a sua primeira edição em 2002 e a segunda em 
2013, sendo a tradução do livro “Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Vefassungstheorie der 
offene Gesellschaft”, publicado em 1980. O segundo texto sobre o tema intitula-se como “Auf dem Weg 
zum Allgemeinen Verwaltungsrecht (1977) mit Nachtrag: Die Aktualität des status activus processualis”, 
publicado em 1978. Esses são os únicos textos específicos que se possui conhecimento sobre a 
temática, o autor só faz ligações com o assunto nos demais textos. 
284 “Zur Abwendung der Gefahren bedarf es einerseits der ֦feinen ֞ Instrumente rationaler und 
pluralistischer Verfassungsinterpretation und ihrer herkömmlichen Methoden, andererseits der 
pluralistischen Strukturierung und Organisation der Öffentlichkeit (z.B. durch Pluralismusgesetze in 
Rundfunk und Fernsehen, im Hochschulbereich, im Pressewesen [Anti-Fusionsgesetze]), im 
Verfassungsprozeβerecht, im Verwaltungsverfahrens – und – prozeβrecht usw. ( ֦status activus 
processualis ֞); Pluralismus bzw. Öffentlichkeitsdefizite können sich hier besonders nachteilig auswirken” 
(HÄBERLE, 1978c, p. 135). 
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organização pública de abertura. De outro modo, vem o status activus processualis285 

como uma alternativa para se concretizar os direitos fundamentais, tendo em vista a 

grande problemática frente à competência estatal, processo e organização dos 

mesmos (HÄBERLE, p. 129 e 586). 

Nesse contexto e perante ao pressuposto que constitui dever do Estado e de 

seus entes, isso decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais agir com 

transparência e conduzir as suas atividades com publicidade, permitindo, desse modo, 

o acesso à informação, além de criar mecanismos, procedimentos democráticos e 

plurais a fim de operacionalizar essa participação social, chega-se à teoria dos status 

activus processualis, como decorrência dessa participação através do procedimento, 

status de concepção de Peter Häberle, mas decorrente da “teoria dos status” (System 

der subjektiven öffentlichen Rechte, de 1905), de Georg Jellinek. 

Busca-se, como já se asseverou neste trabalho, um instrumento qualificado que 

proporcione o acesso à informação e à transparência na Administração Pública, vindo, 

dessa forma, lançar o olhar para a teoria dos status activus processualis para, através 

do mesmo, potencializar a abertura e pluralidade na gestão dos assuntos públicos, 

principalmente ao que se refere ao controle de políticas públicas de saúde no 

Município de Santa Cruz do Sul. 

O intuito é promover a participação em um procedimento eficaz, eficiente e 

qualificado, que, ao mesmo tempo que proporcione a abertura e a pluralidade da 

Administração Pública, seja capaz de fomentar a participação do cidadão. 

 

5.2 O status activus processualis como status fundamental do Estado 

Prestacional 

 

Jellinek, em seu trabalho “System der subjektiven öffentlichen Rechte” (“Sistema 

dos direitos subjetivos públicos”), de 1905, apresenta a sua “teoria dos status” aos 

direitos fundamentais e, dessa forma, propõe quatro modalidades diferentes de status, 

sendo eles: status passivus (ou status subjectionis), status negativus (ou status 

libertatis), status positivus (ou status civitatis) e status activus (ou status aktiver Zivität). 

                                                           
285 “Da die Grundrechte heute zunehmend ein Problem staatlicher Kompetenzen, Organisationen und 
Verfahren werden, besteht von dieser – oft vernachlässigten – organisationsrechtlichen Seite her ein 
groβer Nachholbedarf. Der status activus processualis bietet dafür einen ֦Einstieg "֞.  (HÄBERLE, 1978e, 
p. 584) 
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Muitas críticas vieram a essa teoria e muitas construções e ampliações podem 

ser observadas acerca da mesma, com a constituição e inclusão de mais modalidades 

de status286, ao que se deve a atualidade dessa teoria (ALEXY, 1994, p. 229)287. 

Nesse contexto, apresenta-se Häberle, que, a partir da “teoria dos status” de Jellinek, 

propõe um aprofundamento do status activus, sugerindo, desse modo, o status activus 

processualis à nova ordem democrática, na medida em que esta concepção não é 

mais suficiente, que, diferentemente daquilo que Jellinek sustentou, o status negativus 

não configura o status para o Estado Social e para a democracia (HÄBERLE,1972, p. 

45)288. 

Frente a essas considerações, passa-se a abordar, em primeira linha, a teoria 

dos status de Jellinek, para, a partir de então, poder-se aprofundar e dimensionar o 

status activus processualis formulado por Peter Häberle289, bem como as suas 

críticas. 

Nesse quadro, é importante esclarecer o que constitui o status290, que relação, 

obrigação pretende trazer. Dessa maneira, destaca-se que Jellinek retirou essa 

                                                           
286 Nesse sentido, pode-se citar o status constituens de Denniger, o status de direitos constitucional e 
de direito político geral de Hesse e o status libertatis de Grabitz: “Die Lebendigkeit der Jellinekschen 
Statustheorie zeigt sich an Versuchen wie dem Häberles, sie von ihrem, wie er sagt, >>spät 
absolutistischen Kopf auf demokratische Füβe zu stellen, <<sowie in den Konstruktionen 
konkurrierender oder ergänzender Status, etwa des status constituens Denningers, des 
verfassungsrechtlichen und des allgemeinen staatsbürgerlichen Status Hesses, des status activus 
processualis Häberles und Grabitz status libertatis” (ALEXY, 1994, p. 229)” 
287 “Es ist nicht nur ihr historischer Rang als Beispiel groβer juristischer Begriffs- und Theoriebildung, 
der ein Eingehen auf sie rechtfertigt. Als Grundlage von Einteilungen der Grundrechte wirkt sie in die 
Gegenwart fort” (ALEXY, 1994, p. 229). 
288 “Unsere Wissenschaft darf nicht auf diesem Status quo ausgefeilter Dogmatik verfahren” 
(HÄBERLE,1972, p. 45) 
289 Häberle, conforme Segado (2003. p. LV e LVI), além da formulação do status activus processualis, 
teria elaborado outros dois status: o primeiro deles é o status corporativus, que diz respeito à proteção 
dos direitos dos grupos, particularmente das minorias; após, abarca o status mundialis hominis, sendo 
este status derivado do status civilis e culturalis nacional, podendo ser encontrado nos textos que 
proíbem expressamente uma diferenciação por razões de nacionalidade. No entanto, no estudo 
realizado nas obras de Peter Häberle, encontra-se a indicação de vários outros status em suas obras, 
para citar: status activus bürgerschaftlicher; status activus processualis europarechtliche, status activus 
processualis korporative Seite; status activus processualis Stufungen; status activus processualis 
verfassungsrechtliche; status activus processualis verwaltungsrechtliche; status der Freiheit; status der 
Gleichheit; e, status der Öffentlichkeit (HÄBERLE, 1978). 
290 Häberle (2003, p. 112), em outro texto seu, visto que não faz isso nos dois textos específicos 
referentes ao status activus processualis, apresenta o conceito de status, sendo este o resultado da 
relação existente entre indivíduo-Estado, da posição jurídica que o indivíduo ocupa dentro das 
instituições, vindo a constituírem a instituição e o status, um conjunto correspondente ao direito 
fundamental: “La teoría de los status de los derechos fundamentales ha tomado en consideración hasta 
hora, sobre toso, la relación de status individuo-Estado; se contrapone al individuo al Estado o se le 
agrega. Si se reconoce una dimensión institucional de los derechos fundamentales en el modo aquí 
señalado, resulta evidente la necesidad de un ensanchamiento de la teoría de los status en la manera 
mencionada. El concepto de status es la categoría jurídica adecuada para la caracterización de la 



168 
 

terminologia do direito romano e passou a identificá-lo com a relação do indivíduo com 

o Estado (ALEXY, 1994, p. 230)291. É uma relação do Estado que vem qualificar o 

indivíduo (JELLINEK, 1919, p. 83)292. Conforme esse entendimento, o indivíduo 

encontra-se vinculado a determinado Estado, seja como sujeito de deveres, seja como 

sujeito de direitos (SARLET, 2003, p.162). 

Assim, partindo da análise das posições jurídicas do indivíduo em face de sua 

relação com o Estado, Jellinek (1919, p. 86) postula que cada sujeito encontra-se, a 

um só tempo, em diferentes status, vindo a desempenhar também diferentes papéis. 

Nesse particular, cada indivíduo pode ocupar mais que um status, dependendo da 

relação que tiver com o Estado, visto que os status não são excludentes entre si293. 

Importante é esclarecer que a “teoria dos status” é uma teoria que possui estreita 

vinculação com os direitos fundamentais, mas não se identifica com eles, não 

podendo assim ser denominada como uma teoria dos direitos fundamentais, visto que 

abrange as diferentes características atribuídas às diferentes gerações de direitos, 

tanto que Alexy (1994, p. 229) a compreende como uma teoria de classificação dos 

direitos fundamentais294. Dessa forma, Jellinek não vincula a sua “teoria do status” a 

direitos específicos (em termos de conteúdo), o que lhe confere um caráter universal, 

sendo aplicável a diferentes Constituições e a diferentes direitos e Estados. 

Menciona-se, ainda, que Jellinek (1919, p. 24-84) pretende, com sua teoria, 

apresentar a importância de a participação não ficar adstrita ao voto, o que reportaria 

ao feudalismo e ao absolutismo, em que a relação do indivíduo com o Estado era 

diferente295. Destarte, veja-se que o contexto cada vez mais se fecha na ideia de que 

a relação do indivíduo com o Estado precisa se modificar de acordo com a 

realidade296.  

                                                           
posición jurídica que corresponde al individuo dentro de las instituciones. La ‘institución y el status 
constituyen un conjunto’, el conjunto del correspondiente derecho fundamental”. 
291 “Ein Status ist damit eine wie auch immer beschaffene Relation zwischen Bürger und Staat” (ALEXY, 
1994, p. 230). 
292 “Die Persönlichkeit ist theoretisch einme das Individuum qualifizierende Beziehung zum State” 
(JELLINEK, 1919, p. 83). 
293 “Kraft seiner Zugehörigkeit zum Staate ist also das Individuum in eine Mehrheit von 
Statusverhältnissen gesetzt” (JELLINEK, 1919, p. 86). 
294 “Als Grundlage von Einteilugen der Grundrechte wirkt sie in die Gegenwart fort” Alexy (1994, p. 229). 
295 “Der Bürger des modernen Staates mit Wahlrecht, ungehinderter Erwerbs – und Besitzfähigkeit ist 
eine dem Umfang nach von dem an die Scholle gebundenen, von der Teilnahme am Staate 
ausgeschlossenen Angehörigen des feudalen und absoluten Staates verschiedene Persönlichkeit” 
(JELLINEK, 1919, p. 84). 
296 “Ein Staat der, mit einziger Ausnahme des Herrschers, aus nur Subjizierten bestünde, ist logisch 
möglich, wenn er auch nie Realität besessen hat, es wäre der Sklavenstaat mit einem einzigen 
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Em que pese essas considerações, analisam-se os quatro status construídos por 

Jellinek (1919, p. 86). O primeiro deles, o status passivus, também denominado status 

subjectionis, consiste numa perspectiva de submissão, de sujeição do indivíduo frente 

ao Estado, ao qual é dada a competência para estabelecer algumas exigências ou 

proibições que levem o indivíduo à sujeição das mesmas (LEAL, M.C.H., 2009. p. 

2876)297-298. 

Prosseguindo, o status negativus299 ou status libertatis configura um espaço 

conformado pela esfera de liberdade individual, assentada em questões que se 

afiguram como irrelevantes para o Estado, situação em que essa liberdade apresenta-

se, justamente, como oposta à noção de submissão do status passivus (ALEXY, 1994, 

p. 235)300. Quando a literatura trata do status negativus, associa-o aos direitos de 

defesa, assim seja, direitos a ações negativas frente ao Estado (ALEXY, 1994, p. 

233)301. 

Quanto ao status positivus ou status civilitatis, constitui-se como um status que 

está associado à civilidade, numa condição não apenas de liberdade, como ocorre no 

status anterior, mas de garantia de direitos em face do Estado (LEAL, M.C.H., 2009, 

p. 2876). Esse status apresenta-se em uma relação oposta com o status negativus e 

isso decorre do fato de que ele tem relação com os direitos de prestação, vindo a 

reclamar, de tal modo, prestações positivas do Estado (JELLINEK, 1919, p. 87)302. 

                                                           
Berechtigten an der Spitze, dem das Volk als absolut rechtlos, der Persönlichkeit der gegenüberstünde” 
(JELLINEK, 1919, p. 24). 
297 “Durch die die Basis aller staatlichen Wirksamkeit bildende Unterwerfung unter den Staat befindet 
sich der einzelne innerhalb der individuellen Pflichsphäre, im passiven Status, im status subiectionis, in 
dem die Selbstbestimmung und daher die Persönlichkeit ausgeschlossen ist” (JELLINEK, 1919, p. 86) 
298 O que se deve ao “alargamento” de capacidade do Estado, sendo incompatível maior que no 
passado (autor aqui se refere ao feudalismo), com isso novas gerações irão surgindo, como também, 
novas dimensões de direitos fundamentais se inserem na sociedade: “Is die Leistungsfähigkeit des 
Staates heute eine unvergleichlich grössere als früher, so hat dies seinen Grund darin, dass der Staat 
der Gegenwart für die Verengerung seiner Sphäre sich nach anderer Richtung hin fortwährend 
entschädigt, indem er ein Gebiet nach dem anderen, von dem seine Herrschermacht bisher rechtlich 
ausgeschlossen war, durch Erzeugung  neuer Pflichten der Subjizierten zum Objekt seiner Verwaltung 
macht” (JELLINEK, 1919, p. 87). 
299 “Die Herrschaft des Staates ist eine sachlich begrenzte, im Gemeininteresse ausgeübte Herrschaft. 
Sie ist eine Herrschaft über nicht allseitig Subizierte, d.h. über Freie. Dem Staatsmitglieder kommt daher 
ein Status zu, in dem er Herr ist, eine staatsfreie, das Imperium verneinende Sphäre. Es ist die der 
individuellen Freiheitssphäre, den negativen Status, des status libertatis, in welcher die streng 
individuellen Zwecke durch die freie Tat des Individuums ihre Befriedigung finden” (JELLINEK, 1919, p. 
87). 
300 “Damit ist treffend ausgedrück, daβ der passive und der negative Status zueinander im Verhältnis 
der Kontradiktion stehen” (ALEXY, 1994, p. 235). 
301 “Wenn in der Literatuar vom negativen Status die Rede ist, wird meinst auf abwehrrechte, also auch 
Rechte gegenüber dem Staat auf negative Handlungen Bezug genommen” (ALEXY, 1994, p. 233). 
302 “Indem der Staat in Erfüllung seiner Aufgaben dem einzelnem die rechtliche Fähigkeit zuerkennt, die 
Staatsmacht für sich in Anspruch zu nehmen, die staatlichen Institutionen zu benutzen, also dem 
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 Em virtude dessas considerações, afirma-se que os dois primeiros status, o 

passivus e o negativus, encontram-se em uma relação oposta (proibições e liberdade), 

enquanto o status negativus encontra-se justamente reflexo ao status positivus 

(JELLINEK, 1919, p. 121)303.  

Jellinek completa a sua teoria com o reconhecimento do status activus, 

compreendido como status da cidadania ativa (der Status aktiver Zivität), que vem 

configurar a participação no Estado, em sua organização (JELLINEK, 1919, p. 137)304. 

Esse status corresponde ao sentido de que a atividade do Estado apenas se faz 

possível através do indivíduo, sendo que é por esse status que é possível os cidadãos 

conquistarem os seus direitos políticos frente ao Estado (JELLINEK, 1919, p. 87)305. 

Cabe ressaltar, todavia, que o direito do indivíduo de participar, na teoria de Jellinek, 

encontra-se limitada ao voto, ou seja, ele está relacionado a uma perspectiva formal 

de participação, representativa, a uma participação no Estado em sentido estrito 

(ALEXY, 1994, p. 260)306. 

Em resumo, pode-se conceituar e caracterizar o status passivus como aquele 

mandato de proibição do Estado que afeta o indivíduo, a possibilidade de o Estado 

exigir algo do indivíduo; o status negativus, como caracterizado pela liberdade 

individual, é oposto à noção do status passivus; o status positivus como associado à 

ideia de garantia de direitos frente ao Estado; e, por último, o status activus, que traz 

                                                           
Individuum positive Ansprüche gewährt, erkennt er ihm den positiven Status [...]” (JELLINEK, 1919, p. 
87). 
303 “Dadurch wird der positive Status zum gerade Widerspiel des negativen” (JELLINEK, 1919, p. 121). 
304 “Verhält es sich aber so, dann scheint ein Anspruch auf Teilnahme am Staate, ein Anspruch aus 
staatliche Organschaft ausgeschlossen” (JELLINEK, 1919, p. 137). 
305 “Die Tätigkeit des Staates ist nur durch individuelle Tat möglich. Indem der Staat dem Individuum die 
Fähigkeit zuerkennt gesteigerter, qualifizierter305, aktiver Zivität. Es ist der aktive Status, der Status 
aktiver Zivilität, in welchem der sich befindet, der die s.g. politischen Rechte im engeren Sinne 
auszuüben berechtig ist” (JELLINEK, 1919, p. 87). 
306 Alexy (1994, p. 243) critica o status activus no sentido de que Jellinek, ao conceber a teoria dos 
status, não se preocupou em materializar a mesma e nem trouxe à mesma limitações. Nesse sentido, 
a competência para celebrar um contrato não pertence ao status activus, mas a competência para 
interpor uma demanda frente a um Tribunal Administrativo, trata-se de uma competência que perpassa 
pela ideia de cidadão/Estado, o que por sua vez seria da ordem do staus activus, dizendo assim, que 
é necessário haver a ampliação da teoria e também a correção da mesma: “Er ist zwar leicht zu sagen, 
daβ die Kompetenz, einen Vertrag zu schlieβen, nicht zum aktiven Status gehört, und es kann auch 
kein Zweifel sein, daβ das Wahlrecht (Art. 38 GG) der Prototyp einer dem aktiven Status zuzuordnenden 
Kompetenz ist, neben solchen klaren Fällen gibt es aber zahlreiche Zweifelsfälle. So ist die Kompetenz, 
eine verwaltungsgerichtliche Klage zu erheben in der Bürger/Staat-Relation bestehende Kompetenz. 
Nach dem Jellinekschen Kriterium der Teilnahme am Staate kann man aber bezweifeln, daβ sie zum 
aktiven Status gehört. An diesem Punkt zeigt sich erneut der relativ grobe Charakter der Jellinekschen 
Theorie und die Notwendigkeit, sie mit Hilfe einer feiner zugeschnittenen Theorie der rechtlichen 
Grundpositionen auszubauen und auch zu korrigieren”. 
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uma concepção de cidadania ativa do cidadão, sendo essa parte da configuração 

estatal. 

Nesse contexto, somando-se ao aspecto de Constituição aberta e cultural e a 

identificação de o direito de participação afigurar-se como sendo de fundamental 

relevância, recebendo especial destaque no contexto de uma ordem democrática, 

ganha espaço, a partir de uma dimensão ampliada, redimensionada e qualificada 

desse status activus, assim, o status activus processualis, de Peter Häberle, enquanto 

status de participação no processo público de estabelecimento dos conteúdos 

associados aos direitos fundamentais e à própria democracia. 

Vale destacar que Häberle (1972, p. 47-48) começa a formulação de seu status, 

frente à crítica imposta à teoria de Jellinek, no sentido de que essa teoria veio a ser 

concebida para um Estado Liberal, em que o status negativus representava a relação 

existente entre o indivíduo e o Estado, no aspecto de assegurar direitos de defesa, o 

que, por sua vez, em um Estado Social, não é suficiente, pois a própria legislação 

social aparece com uma nova relação entre os cidadãos e o Estado, bem como com 

o Poder Executivo e Legislativo. A questão maior é: o direito social de prestação não 

pode ser reduzido a um plano meramente técnico, nem se limitar a uma confrontação 

meramente formal, visto que tal direito busca um aspecto ativo, cooperativo, 

comunicativo e de participação no processo, que não pode retroceder307. 

Nesse quadro, Häberle (1972, p. 52) assevera que o Estado Social e os direitos 

sociais concebem em si características próprias de relevância constitucional 

positiva308. E, além do mais, o Estado Prestacional é estruturado sobre a base de um 

conceito de Constituição que abarca tanto o Estado como a sociedade, no contexto 

de uma res publica. O Estado Social é constituído por direitos fundamentais que 

perpassam pelas categorias de organização e procedimento de forma direita ou 

indireta aos cidadãos ou grupos (HÄBERLE, 1972, p. 55)309. 

Percebe-se que a concepção do autor vem no sentido de “ampliar e qualificar” a 

relação do Estado com a sociedade, ou seja, não apenas na tônica de direitos de 

defesa, característica do status negativus e da democracia liberal, mas na ideia de 

                                                           
307 “Das dem Leistungsrecht eigene aktiv sozialgestaltende Moment) läβt Kooperations-, 
Kommunikations-, Partizipations-, Verfahrens- und Organisationsformen in den Vordergrund rücken” 
(HÄBERLE, 1972, p. 48). 
308 “Die Systematisierung der Leistungsgesetze rechtfertig sich, deshalb, weil die einzelnen Typen sich 
zwar durch prinzipiell positive Grundrechtsrelevanz auszeichen [...]” (HÄBERLE, 1972, p. 52). 
309 “Leistungsstaat ist der vom GG konstituierte Staat, der durch Organisation und Verfahren unmittelbar 
oder mittelbar für Burger und Gruppen” (HÄBERLE, 1972, p. 55). 
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prestações positivas à sociedade, que remetem ao status positivus, em um contexto 

em que a Constituição se afigura como produto da res publica, como obra de uma 

sociedade aberta de intérpretes.  

O objetivo é concretizar materialmente a Constituição, ou seja, sair de um 

aspecto meramente teórico e técnico para a prática dos direitos fundamentais, na 

concepção de que a abertura da interpretação é apenas uma parte (Stück) da 

Constituição Política dentro do modelo democrático; agora, ela precisa vencer o 

desafio da técnica, de materializar, processualizar esses direitos, no sentido de haver 

a garantia da lei e do processo aos direitos fundamentais (HÄBERLE, 1972, p. 55-

56)310. Dessa forma, assevera-se que o autor pretende trazer uma nova dogmática a 

esses direitos, para que eles, na perspectiva de uma res publica, se efetivem 

(HÄBERLE, 1972, p. 69)311. 

Nesse quadro, a relação do Estado com os cidadãos caracteriza-se pela 

cooperação e comunicação mútua, buscando unir e realizar a fusão entre o direito 

privado e o direto público (HÄBERLE, 1972, p. 59) – sendo que o autor trata da 

interdependência desses dois ramos. Como resultado disso, nesse contexto entre 

Estado – Cidadãos – Processo, é possível falar de uma eficácia contra terceiros 

(Drittwirkung - o que com maiores detalhes já foi trabalhado), com o fim de proteção 

social para os cidadãos (HÄBERLE, 1972, p. 72)312-313. 

Importante é esclarecer um ponto fundamental dessa concepção no que diz 

respeito às limitações quanto ao status activus processualis, pois não se pode 

esquecer que o seu conceito de fundo, de base, surge da percepção da relação do 

indivíduo com o Estado, pelo conceito de status. Nesse sentido, na teoria da 

sociedade aberta, o autor trouxe a concepção de interpretação aberta e, agora, ele 

                                                           
310 “ ֦Offene Verfassungsinterpretation ֞ ist ein Stück ֦guter ֞ Verfassungspolitik, die sich im Rahmen einer 
demokratischen Verfassungslehre entfalten und den Herausforderungen des technischen Zeitalters 
stellen muβ” (HÄBERLE, 1972, p. 55-56). 
311 “Unter Geänderten Bezugspunkten der Grundrechte bedarf es nun ihrer Neustrukturierung i.S. einer 
Dogmatik, die sie im sozialen Leben der res publica insgesamt effektiviert” (HÄBERLE, 1972, p. 69). 
312 “Den Leistungsstaat charakterisiert ein verändertes (Auβen-Verhältnis zu Bürgern und Gruppen, d.h. 
zur ֦Gesellschaft ֞, die nicht mehr ֦autonom ֞ ist. Obwohl Leistungen auch mit Eingriffen verbunden sein 
können, ist der status passivus subjectionis nicht mehr der Grundstatus in einen freiheitlichen 
Demokratie. Das Rechtverhältnis Bürger Staat) ist gekennzeichnet durch Kommunikation und 
Kooperation (statt Sujjektion!) zwischen den – in ֦Leistungsverhältnissen ֞ aufeinander angewiesenen 
Beteiligten, derem Tätigkeit offentliche und private Interessen verknüpft, ja oft ineinander aufgehen läβt” 
(HÄBERLE, 1972, p. 59). 
313 “Drittwirkung ein neues Feld gefunden; im Staat-Bürger-Verhältnis wirkt er als sozialer Schutzauftrag 
für den Bürgern” (HÄBERLE, 1972, p. 72). 
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pretende dar efetividade a essa teoria, isso através de um processo público de 

interpretação em que o indivíduo tem o direito de exigir do Estado que, na 

interpretação e exercício de seus Poderes, sejam ponderados e ouvidos os interesses 

da sociedade. A noção de “processo”, aqui, está ligada ao conceito de participação 

por meio de um processo aberto e plural de interpretação, e não propriamente a uma 

participação no processo constitucional, na feição de um processo institucionalizado. 

Novamente, aqui, a publicidade ganha importância na teoria de Häberle, no 

sentido de que somente através de um processo que inclua todos os envolvidos e em 

que haja publicidade das ações do Estado efetivar-se-ão os direitos fundamentais. A 

sociedade deve ter acesso à informação e o Estado deve ser transparente. Apenas 

dessa maneira concretizar-se-á participação pelo procedimento de interpretação 

constitucional (HÄBERLE, 1972, p. 59).  

De tal modo, o status activus configura o status fundamental (er ist der 

Grundstatus) do Estado Prestacional, em que a garantia de direitos fundamentais 

sociais, direitos positivos, passa por esse status, no entendimento de que o Estado 

Social só se concretiza através do status activus. A tônica, então, é: concretizar o 

status positivus, característico do Estado Social, na menção de direitos de prestação, 

somente é possível através do status activus (HÄBERLE, 1972, p. 73-80).  

O objetivo, assim, não é apenas assegurar os direitos fundamentais 

prestacionais, mas também a sua praticidade. Dessa forma, com o fim de concretizar 

o status positivus, segue-se o rumo de abandonar uma democracia liberal, para adotar 

a ideia de uma democracia participativa, material, o que ocorre através do status 

activus, o status da cidadania. Todavia, não é configurado como da forma original pela 

“teoria dos status” de Jellinek, mas a partir de uma restruturação da teoria dos status 

(֦Umbau ֞ der Statuslehre), uma revisão dessa teoria para colocá-la na ordem da 

democracia atual. A teoria consiste na união entre direitos sociais (direitos de 

prestação) e proteção frente ao Estado (direito de defesa), em amplos e diferentes 

aspectos, apresentando, assim, uma teoria para o Estado Democrático e Social de 

Direito (HÄBERLE, 1972, p. 80)314. 

 Nessa perspectiva, o status activus comporta-se como o status fundamental 

(status activus als Grundstatus), está numa relação de preferência em face dos 

                                                           
314 “Indem Grundrechtliche Chancengleichheit ein Optimum an sozialer Freiheit intendiert, verbinden 
sich ֦soziale Grundrechte ֞ und ֦Abwehrrechte ֞ im differenzierten Spektrum einer Statuslehre des 
demokratischen und sozialen Rechtsstaats” (HÄBERLE, 1972, p. 80). 
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demais, o que, porém, não os exclui, servindo os mesmos como status 

complementares, apoiando-se no status activus315-316. Tem-se, nesse sentido, frente 

ao todo asseverado e às exigências do Estado Social, uma teoria prática de 

concretização desses direitos (HÄBERLE, 1972, p. 80-81). 

O status activus processualis, diante de tal quadro, apresenta a noção de um 

status para uma processualização dos direitos fundamentais, de um processo aberto 

e plural de interpretação constitucional (e aqui o autor não restringe aos direitos 

sociais, vem como um status que deve abranger todo tipo de procedimento em matéria 

de direito fundamental); trata-se-se, portanto, de um status de procedimento dos 

direitos fundamentais, no sentido de reforçar a concretização material da Constituição 

no Estado Social através do processo (HÄBERLE, 1972, p. 86)317, a partir da ideia de 

que a concretização dos direitos fundamentais só se dá por meio do procedimento: 

“prozessuale Grundrechtskonkretisierung” (HÄBERLE, 1972, p. 87). 

É interessante, aqui, fazer uma comparação entre a teoria de Jellinek e a de 

Häberle (apesar de este trabalho não possuir esse foco), visto que, conforme 

mencionado, a teoria de Jellinek não atribuía, diretamente, relevância ao conteúdo 

dos direitos fundamentais, mas sim à classificação dos mesmos. Häberle, por sua vez, 

ao atualizar a teoria, dá a ela uma maior importância, no sentido de que a “teoria dos 

status” passa a configurar uma teoria para efetivar os direitos fundamentais, assim 

seja, não se identifica com o conteúdo dos direitos, mas com sua concretização. 

Tem-se, nesse olhar, que a tônica não se remete apenas a uma “reserva de lei” 

(Gesetzesvorbehalt), mas a uma “reserva processual de prestação” 

(Leistungsvorbehalts). Dessa forma, sustenta o autor que haverá a concretização 

formal e material dos direitos fundamentais e que a técnica se unirá à prática, 

concebendo-se, dessa forma, um “devido processo fundamental” (grundrechtlichen 

due process318), em vista de que é um status de participação no e em face do Estado 

                                                           
315 “Ausgangspunk ist der status activus als Grundstatus) (Art. 11 I GG), abgestützt und ergänzt durch 
den status negativus, den status positivus und passivus)” (HÄBERLE, 1972, p. 80-81). 
316 A cada direito fundamental é preciso verificar como se encontram assegurados os status positivus, 
negativus e passivus nos diferentes modelos de Estado através do status activus: “Für jedes Grundrecht 
ist gesondert zu untersuchen, wie etwa der status negativus auch im status activus oder positivus 
absichernde wirkt, so daβ ein differenziertes ֦Statusbild ֞ entsteht” (HÄBERLE, 1972, p. 81). Repete-se: 
a teoria é para os direitos fundamentais como um todo e não somente aos direitos fundamentais sociais. 
317 “Über Verfahren wird die materiellrechtliche Seite der Grundrechte im Leistundsstaat gestärkt” 
(HÄBERLE, 1972, p. 86). 
318 Essa concepção é repetidamente abarcada pelo autor (1972, p. 87) na obra, o que faz trazê-la 
novamente nas palavras do mesmo: “Das – vorgezogene – Verfahren kann einen Ausgleich der 
einander widerstreitenden Gesichtspunkte gewährleisten, bevor es zum Konflikt kommt; es wird zum 
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Prestacional (HÄBERLE, 1972, p. 81)319. Pode-se se dizer que a reserva de lei vem a 

ser concretizada pela “reserva processual”, conformando um devido processo legal. 

Conclui-se, assim, que a concretização do direito ocorre in processu (HÄBERLE, 

1972, p. 87). 

Em resumo: a efetivação dos demais status, de uma forma prática e material, 

ocorre através do status activus remodelado e ampliado, portanto, do status activus 

processualis. Nesse aspecto, o status positivus, no Estado Social, vem a ser 

reivindicado pelo status activus320 em uma concepção em que o direito subjetivo vem 

a ser o veículo para o direito objetivo, para que este se concretize (HÄBERLE, 1972, 

p. 81)321.  

É interessante destacar que tudo isso só ocorre em um contexto marcado pela 

publicidade (einschlieβlich Publizitätsvorschriften) dos atos estatais (HÄBERLE, 1972, 

p. 81), aspecto que remonta à tese aqui afirmada de que configura dever objetivo do 

Estado e de seus agentes tornar públicos os seus atos, através do acesso à 

informação e da transparência, por meio de procedimentos qualificados, a fim de que 

se proporcione uma participação aberta, plural, eficaz e eficiente, podendo-se, através 

desses processos de participação, realizar o grunrechtlichen due process, em uma 

concepção de um devido processo legal dos direitos fundamentais, ou seja, a 

participação através do procedimento na e em face da democracia.  

Paralelamente a isso, tem-se que a falta de informação ou procedimentos muito 

complexos podem levar a uma falsa participação322 (aqui, exemplo maior não há que 

os Portais de Transparência, como se verificou), ou seja, sem acesso à informação 

no sentido de disponibilização de informações públicas transparentes e qualificadas, 

a participação cidadã fica impossibilitada, não se concretizando o status activus 

processualis. 

                                                           
Vehikel ֦praktischer Konkordanz ֞ (Hesse) zwischen Grundrechten und Leistungsstaat. ֦Leistungsgesetze ֞ 
(hier besonders Organisations – und Verfahrensgesetze) sowie prozessuale und pluralistiche 
Gemeinwohltatbestände bestätigen die Konzeption eines solchen ֦grundrechtlichen due prozess ֞”. 
319 “Der status activus processualis ist dem bisher primär materiell-rechtlichen status activus) 
zuzuordnen (Status der Partizipation am und im Leistungstaat)” (HÄBERLE, 1972, p. 81). 
320 “Deneben gewinnt der status positivus) am Bedeutung: er meint grundrechtliche Leistungsansprüche 
gegen den Staat als Konsequenz des status activus” (HÄBERLE, 1972, p. 81). 
321 “Das die sozialen Grundrechte ausgestaltende Leistungsrecht kann sie zu Ansprüchen verdichten; 
in diesem Fall wirkt das subjektive Recht als ֦Vehikel ֞ der objectiven Verfassungsverbürgung” 
(HÄBERLE, 1972, p. 81). 
322 “Freiheit und Teilhabe gehören zusammen), solange Teilhaberechte nicht zu Pflichten umschlagen) 
oder Aufgaben einräumen, die z. B. infolge mangelnder Information oder fehlenden Einblicks in 
Komplexe Zusammenhänge den Teilhabeberichtig tem überfordern) die Teilhabe zur Farce machen” 
(HÄBERLE, 1972, p. 83). 
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Chega-se ao ponto de afirmar que uma sociedade inativa leva a direitos 

fundamentais inativos, tudo isso que é pressuposto de participação e da concepção 

democrática dos direitos fundamentais à informação dos cidadãos, no sentido de que 

a participação para a concretização dos direitos fundamentais pressupõe a informação 

(HÄBERLE, 1972, p. 81)323. 

Assim, verifica-se que o status activus processualis pretende reforçar os 

aspectos jurídicos materiais dos direitos no Estado Social, isso mediante a inclusão 

de um procedimento aberto e plural de interpretação (HÄBERLE, 1972, p. 81) 324. 

É preciso frisar, ainda, que a teoria proposta por Häberle consiste em uma teoria 

dos direitos fundamentais, ou seja, ela não diz respeito aos mesmos somente no 

Estado Social, pois, em cada período, os status positivus, passivus e negativus 

precisam ser concretizados. Dessa forma, ao concretizar o status positivus 

característico do Estado Social, não se deixa de concretizar, também, o status 

negativus (HÄBERLE, 1972, p. 103)325.  

Häberle (1972, p. 121) ainda se preocupa em afirmar que a concretização e 

proteção material dos direitos fundamentais ocorre através do procedimento, mais 

especificamente através de dois tipos de procedimento, ou seja, de um procedimento 

bidirecional, de mão dupla, em uma proteção jurídica em sentido estrito 

(procedimentos judiciais) e em sentido amplo (instrumentos não judiciais, através do 

status activus processualis)326. Os direitos sociais são protegidos por esses dois tipos 

de instrumentos, na ordem de um complementar o outro. 

Do que se concebe que a participação por meio do procedimento na forma do 

status activus processualis caracteriza-se por uma proteção em sentido amplo, 

ocorrendo, também, por meio de instrumentos não judicializáveis (HÄBERLE, 1972, 

                                                           
323 “Diese Sicht der Grundrechte setzt freilich einen informierten Bürger voraus, der seine 
demokratischen Grundrechte (At. 5, 8, 9 GG) wahrnimmt und sich persönlich engagiert, wenn seine 
konkreten (Grundrechts-) Interessen auf dem Spiel stehen: Bürgerinitiativen als Grundrechtsinitiativen!” 
(HÄBERLE, 1972, p. 81). 
324 “Dogmatisch ist auf der Grunrechtsseite aufzuholen, was in Leistungsfunktionen selbst bereits 
angelegt ist” (HÄBERLE, 1972, p. 81). 
325“Der status negativus muβ als Schutz gegen Eingriffe erhalten bleiben). Die Verfahrensseite erlangt 
Bedeutung, da Sie einem Zuspätkommen vorbaut” (HÄBERLE, 1972, p. 103). 
326 “Grundrechtsschutz im Leistungsstaat kann nicht allein vom gerichtlichen Rechsschutz a posteriori 
her aufgezäumt werden). Daher ist ֦zweigleisig ֞ zu verfahren: über Rechtsschutz im engeren Sinne 
(Gerichtsschutz) einerseits) und im weiteren Sinne (nichtsjudizieller Art)), den grundrechtlichen due 
process, status activus processualis andererseits. [Das angloamerikanische Rechtsdenken über den 
֦due process of law ֞ könnte hier fruchtbar werden).]” (HÄBERLE, 1972, p. 121). 
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p. 122)327 e pressupondo, assim, instrumentos públicos e abertos, na ordem da 

sociedade também fazer parte na concretização dos direitos sociais, que possuem, 

por si só, um cunho político. 

Prosseguindo, Häberle não só destina o seu status à interpretação da 

Constituição, mas acaba ampliando a sua teoria aos Poderes Legislativo e Executivo, 

aspecto que retoma quando trata da vinculação do status activus processualis, 

principalmente, à Administração Pública, afirmando que, quando se trabalha com 

grandes projetos ou diretivas, carece-se, em geral, de uma procedimentalização, para 

realizar-se uma simbiose entre cidadãos e Administração Pública, no sentido de 

ambos trabalharem e concretizarem os direitos fundamentais juntos, o que realiza o 

status activus processualis (HÄBERLE, 1972, p. 127)328. 

Tudo isso é, por sua vez, novamente marcado pela ideia de publicidade como 

ponto de partida, como forma de desenvolver os direitos fundamentais no Estado 

Social329, o que faz necessária uma maior transparência frente a esses 

procedimentos, tanto que o maior ou menor grau de transparência é reflexo de 

diferentes graus de efetividade (HÄBERLE, 1972, p. 122)330. 

A publicidade aparece, então, como proteção dos direitos fundamentais no 

Estado Prestacional (HÄBERLE, 1972, p. 128)331. Nota-se que, novamente, o autor 

advoga a favor, primeiro, de uma ampliação da teoria aos demais Poderes estatais e, 

segundo, da importância da publicidade, da transparência da própria realização 

desses direitos fundamentais pelo procedimento, o que, mais uma vez, conecta-se à 

publicidade, ao acesso à informação e à transparência para a participação, por um 

instrumento eficaz, que, quanto mais transparente for, mais permitirá a efetivação dos 

direitos fundamentais. 

                                                           
327 “Beim Rechtsschutz im weiteren Sinne hat man sich von dem Denken aus der richterlichen 
Enstcheidegungssituation zu lösen), das es hier auch um das Entstehen grundrechtsbezogenen 
Leistungsrechts geht)” (HÄBERLE, 1972, p. 122). 
328 “Der Bürger in ֦Symbiose ֞ zur Verwaltung) – hier müssen Ausgestaltungen der Zusammenarbeit von 
beteiligten Bürgern, Gruppen und Verwaltung) i.S. des status activus processualis gefunden werden” 
(HÄBERLE, 1972, p. 127). 
329 “Publizität ist eine wirksame Form der sozialen Grundrechtsentfaltung im Leistungsstaat), der bislang 
eine in vielen Funktionen allzu undurchschaubare und diffuse Gröβe ist” (HÄBERLE, 1972, p. 122), 
330 “Bislang sind die Staatlichen Leistungsvorgänge von unterschiedlicher Transparenz), und das heiβt 
von unterschiedlicher Grundrechtseffektivität (Öffentlichkeit als Grundrechtsschutz im Leistungsstaat!)” 
(HÄBERLE, 1972, p. 122). 
331 “So kommt auf dem (Um-) Weg über die Publizität diese rechsstaatliche Komponente auch im 
Leistungsstaat zur Geltung” (HÄBERLE, 1972, p. 128). 
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Isso reforça, por sua vez, a importância do dever objetivo do Estado e de seus 

entes em proporcionar o acesso à informação, por meio de um procedimento 

transparente, em que a participação da sociedade faça com que se materializem os 

direitos fundamentais. 

Cabe destacar, ainda, que a teoria recebe uma atualização, o que Häberle faz 

em um adendo, em 1978, intitulado como “Auf dem Weg zum Allgemeiner 

Verwaltungsrechte (1977) mit Nachtrag: die Aktualität der status activus processualis” 

(No caminho para direitos administrativos gerais com adendo: a atualização do status 

activus processualis) (HÄBERLE, 1978f, p. 677-684). Nele, o autor complementa a 

sua teoria, reportando-a ao direito administrativo e a uma dimensão não só pública, 

mas também privada. Embora esses aspectos sejam abordados como inovadores, o 

autor já havia trabalhado com a abrangência do status activus processualis na 

Administração Pública, bem como com a ideia de a teoria ter espaço na esfera privada, 

especialmente contra terceiros; assim, a sua atualização vem apenas reforçar esses 

dois aspectos, mais do que propriamente inovar em relação a eles. Em suma, o autor 

pretende que sua teoria possa concretizar, de forma conjunta, interesses públicos 

(Estado) e interesses privados (sociedade). 

Para esse fim, Häberle apresenta o status activus processualis como um 

Teilhabestatus (status de participação) e, com isso, traz à luz a questão de que o 

status activus processualis, em um contexto marcado pela concretização dos direitos 

individuais fundamentais, enfrenta interesses públicos e privados interlaçados. Nessa 

visão, os direitos fundamentais individuais também ganham uma concretização 

material, ou seja, o autor busca afirmar a questão de que diferentes direitos 

fundamentais podem estar em diferentes dimensões e em diferentes polos, o que leva 

a diferentes processos para a sua concretização (HÄBERLE, 1978f, p. 677)332. 

Frente a isso, o constitucionalista alemão (1978f, p. 678) assevera que essas 

diferentes dimensões devem ser materializadas de forma conjunta, ou seja, a 

legitimação desses direitos não precisa ocorrer por meio de um procedimento em sua 

dimensão pública e, após, na dimensão individual, mas sim que esses dois processos 

distintos legitimem-se de uma só vez, constituindo-se, dessa forma, um status activus 

                                                           
332 “Das Einzelgrundrecht gewinnt heute zunehmend materielle Konturen über Verfahren, die 
Grundrechtskollisionen in mehrdimensionalen und mehrpoligen leistungsstaatlichen 
Rechtsverhältnissen lösen” (HÄBERLE, 1978f, p. 677). 
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processualis correspondente ao direito constitucional e administrativo (verfassungs – 

und verwaltungsrechtliche status activus processualis)333. 

Daí advém a afirmação de que cabe à Administração Pública assegurar, cada 

vez mais, aos cidadãos e grupos sociais formas de cooperação e formas práticas de 

participação, visto que, diante do déficit da Administração Pública em exercer as suas 

tarefas (aqui não há como não mencionar o exemplo das políticas públicas), o status 

activus processualis ganha importância diversa e vários caminhos a serem seguidos 

(HÄBERLE, 1978f, p. 681-682)334. De tal modo, pode-se afirmar que, quanto maior for 

o déficit da Administração Pública, maior deverá ser a concretização do status activus 

processualis, e maior deverá ser a participação pública, no controle, na fiscalização e 

na gestão da Administraç ão Pública. 

Nesse quadro, torna-se cada vez mais importante a abertura da Administração 

Pública aos cidadãos e à sociedade, a fim de reduzir o déficit de atuação da mesma, 

na união entre interesses privados e interesses públicos, a fim de diferentes 

dimensões atuarem ativamente, positivamente. E, nesse sentido, o status activus 

processualis vem como um mecanismo adequado para, numa visão cooperativa entre 

dimensão pública e privada, materializarem-se conjuntamente, trazendo a ideia de 

uma eficácia contra terceiros de sua atuação (Drittwirkung)335, na ordem de uma 

pluralidade da função da Administração Pública (HÄBERLE, 1978f, p. 682). 

Importante, ainda, mencionar que, nessa atualização do status activus 

processualis, Häberle (1978f, p. 680-681) elucida esse novo viés com um caso que 

envolve diferentes interesses, como o direito ao meio ambiente, de emissão de gases, 

de vizinhança, entre outros, ou seja, interesses públicos (Estado) e privados 

(cidadãos, sociedade). Frente a esse caso, o autor busca demonstrar como esses 

                                                           
333 “Wir demgegenüber geltend gemacht, eine ֦Euphorie ֞, die in jedem Organizations- oder 
Leistungsgesetz schon eine realen Freiheitsgewinn sehe, sei verfehlt, so ist daran zu erinnern, daβ 
weder Verfahren ֦per se ֞ noch Legitimation ֦durch ֞ Verfahren gefordert wird: Der verfassungs – und 
verwaltungsrechtliche status activus processualis soll je gerade verschiedene Grundrechtsbereiche mit 
ihren je verschiedenen (verfaβten) Sachstrukturen ordnen bzw. einander zuordnen” (HÄBERLE, 1978f, 
p. 678). 
334 “Der Ausbau des status activus processualis ist nicht zuletzt ein Weg, dem viel beschworenen, immer 
groβer werdenden Volkzugsdefizit der öffentlichen Verwaltung entgegenzuwirken” (HÄBERLE, 1978f, 
p. 681-682). 
335 “Die öffentliche Verwaltung muβ sich heute zunehmend der Bürger und der gesellschaftlichen 
Gruppen ֦versichern ֞. Formen der Kooperation mit ihnen praktizieren, um Vollzugsdefizite abzubauen. 
Der Private in der Verwaltung als Fachmann und Interessenvertreter wächst in neue Dimensionen, das 
Private und Gesellschaftliche gerät in eine positive uns aktive Funktion zur öffentlichen Verwaltung als 
pluralistiche Gemeinwohlfunktion. Hier dürften sich neue Formen gesellschaftlichen Mit- bzw. 
Selbstverwaltung zeigen. Der status activus processualis ist dafür ein Vehikel – um so mehr als sich 
eine Art Drittwirkung prozessualer Grundrechte abzuzeichnen beginnt” (HÄBERLE, 1978f, p. 682). 
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diferentes interesses foram concretizados em um só processo, um devido processo 

legal administrativo336, por meio de votos, audições e direito de participação dos 

interessados. 

Todavia, observa-se que Häberle não apresenta de forma clara um mecanismo 

específico da realização do status activus processualis atualizado; nesse aspecto, 

apresenta apenas a importância de que esse processo plural de participação possua 

mecanismos para a garantia dos direitos fundamentais; isso não só na concepção de 

“reserva de lei”, mas também na “reserva de processo”, na concepção de um devido 

processo legal aos direitos fundamentais, em seus diferentes status.  

Como se disse, não apresenta exemplos de mecanismos, procedimentos, para 

esse fim, o que remonta à própria crítica que Häberle fez em sua teoria da sociedade 

aberta, no sentido de que o problema do status activus processualis reside em sua 

prática, ou seja, nos mecanismos que irão operacionalizá-lo. 

E é frente a esse déficit da teoria de Häberle que se pretende propor, partindo-

se do estudo de caso da judicialização da saúde em Santa Cruz do Sul, e com base 

na teoria alemã do “dever de proteção” acerca do dever dos entes estatais de 

disponibilizar informações públicas qualificadas no que se refere à Administração 

Pública municipal em matéria de saúde, frente às obrigações impostas por lei aos 

entes estatais de transparência e acesso à informação, um Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), com fundamento 

na noção de status activus processualis de Peter Häberle, na concepção de efetivação 

dos direitos fundamentais por um processo plural e aberto, um mecanismo que 

proporcione a abertura de informações referentes às políticas públicas da saúde no 

Município, potencializando tanto a participação da sociedade quanto a atuação dos 

Poderes estatais no controle de políticas públicas. 

Nesse intuito, pretende-se dar praticidade ao status activus processualis, através 

de um Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP 

SAÚDE), um mecanismo que tenha a publicidade, o acesso à informação e a 

transparência como base para se trazerem dados qualificados referentes às políticas 

públicas de saúde em Santa Cruz do Sul. 

Por fim, verifica-se que Häberle apresenta, como procedimentos que compõem 

o status activus processualis, também procedimentos não judiciais. Frente a essa 

                                                           
336 “[...] due process in seiner verwaltungverfahrensrechtlichen und verwaltungsprozeβrechtlichen 
Ausprägung nicht unberücksichtigt bleiben” Häberle (/HÄBERLE, 1978f, p. 680-681) 
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leitura, far-se-á, na sequência, uma análise da Constituição Federal de 1988, a fim de 

identificarem-se eventuais processos não judiais existentes, para, após, poder-se 

classificá-los como mecanismos que pertencem ao conceito ou não do status activus 

processualis. 

 

5.3 O status activus processualis e a participação social na Constituição de 

1988 

 

A Constituição Federal de 1988 tem como norte a participação da sociedade nas 

atuações do Estado, numa concepção de que Estado e sociedade atuem de forma 

interligada e não separadamente, que juntos deem eficácia e efetividade ao texto 

constitucional. Nesse olhar, o próprio texto constitucional institui como princípio 

fundamental da República Federativa do Brasil a cidadania, recebendo tônica especial 

o parágrafo único do artigo 1º, que proclama que “todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1988, 

<https://www.planalto.gov.br). 

Nesse contexto, realiza-se, em um primeiro momento, uma pesquisa na 

Constituição para verificar os procedimentos que permitem que a sociedade participe 

da res publica, destacando-os, para, em seguida, passar a classificá-los com 

mecanismos que podem ou não ser enquadrados na concepção de status activus 

processualis. 

De tal forma, o primeiro desses procedimentos refere-se ao direito de petição, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, que assegura a todos, 

independentemente de pagamentos de taxas, o direito de petição frente aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (BRASIL, 

1988, <https://www.planalto.gov.br>). Esse direito, conforme o Supremo Tribunal 

Federal decidiu na Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.247/PA, 

esteve presente em todas as Constituição brasileiras, qualificando-se como 

importante prerrogativa de caráter democrático. Esse instrumento jurídico é posto à 

disposição de qualquer interessado, mesmo àqueles destituídos de personalidade 

jurídica, vindo com o objetivo maior de permitir a defesa perante as instituições 

estatais (BRASIL, 1995, <http://www.stf.jus.br>). 

Na linha da Constituição Federal, o próximo instrumento encontrado é a Ação 

Popular, prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, disciplinando que “qualquer cidadão é 
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parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento 

de custas judiciais e ônus de sucumbência” (BRASIL, 1988, 

<https://www.planalto.gov.br>).  

Quanto à Ação Popular, o instituto está regulado na Lei 4.717, de 29 de junho 

1965 (BRASIL, 1965, <https://www.planalto.gov.br>), sendo que constitui a súmula 

365 do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1963, <http://www.stf.jus.br>) o fato de a 

pessoa jurídica não possuir legitimidade para demandar a presente ação, que deriva, 

em sua causa, da própria dicção do artigo, visto o objetivos são os interesses da 

comunidade. O bem protegido é a sociedade. 

Prosseguindo, tem-se os institutos do plebiscito337 (artigos 14, inciso I; 18, 

parágrafo terceiro e quarto; 49, inciso XV, todos da Constituição Federal e a Lei 

9.709/98), do referendo (artigos 14, inciso II, e 49, inciso XV, da Constituição Federal 

e a Lei 9.709/98) e da iniciativa popular (artigos 27, parágrafo quarto; 29, inciso XIII, e 

61, caput e parágrafo segundo, todos da Constituição Federal) (LEAL, R.G., 2006, p. 

154-155) (BRASIL, 1998, <https://www.planalto.gov.br>) (BRASIL, 1988, <https:// 

www.planalto.gov.br>).  

No Brasil, há de se considerar o plebiscito de 1993, com o objetivo de determinar 

a forma e sistema de governo. Esse instrumento configura-se como uma consulta 

popular de caráter deliberativo, obrigatório, em que o cidadão é chamado para decidir 

sobre um fato ou decisão a ser tomada, sendo o resultado da consulta vinculativa ao 

Estado. Configura-se como instrumento de cunho administrativo e não eleitoral. 

(LEAL, R.G., 2006, p. 154) (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Uma vez que cabe ao Congresso Nacional autorizar os institutos do plebiscito e 

do referendo (não os convoca, apenas os autoriza), ele não pode, de ofício, determinar 

a sua realização devido à forma de organização das entidades federativas brasileiras, 

em que Estados e Municípios podem vir a disciplinar tais instrumentos, conforme o 

artigo 49, inciso XV, da Constituição Federal. Ainda, a Constituição Federal, no artigo 

                                                           
337 Conforme Leal, R.G. (2006, p. 154) a matéria plebiscitária, historicamente, diz respeito a temas que 
envolvem a legitimidade do exercício do poder político, além de decisões econômicas e sociais de 
grande relevo e envolvem a comunidade como um todo.  



183 
 

18, parágrafo terceiro e quarto, prevê o plebi338-339scito no caso, conforme parágrafo 

terceiro, da possibilidade dos Estados incorporar-se entre si, como subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem em outros, ou vir a formarem novos Estados e 

Territórios Federais; e, parágrafo quarto, na criação, incorporação, fusão ou 

desmembramento de Municípios (LEAL, R.G., 2006, p. 154) (BRASIL, 1998, <https: 

//www.planalto.gov.br>). 

Em 2005, foi realizado o último referendo, esse sobre a proibição da 

comercialização de armas de fogo e munição que havia sido estabelecida na Lei n° 

10.826, de 2003. O referendo340, por sua vez, é caracterizado pela oportunidade que 

o cidadão tem de manifestar-se sobre decisões de órgãos legislativos ou 

administrativos, no sentido de manter a determinada decisão ou desconstituí-la. Trata-

se de uma hipótese de voto popular, obrigatório, porém restrito aos termos que lhe 

são sujeitos. Também, como visto acima, cabe ao Congresso Nacional a competência 

de tão-somente autorizar o referendo (LEAL, R.G., 2006, p. 154-155). 

A iniciativa popular, regulada pelos artigos 27, parágrafo quarto, 29, inciso XIII, 

e 61, caput e parágrafo segundo, todos da Constituição Federal, por sua vez, atribui 

aos cidadãos ou a pessoas jurídicas que representem alguma categoria de interesses, 

em quórum definido (em nível federal, sendo de um por cento do eleitorado nacional), 

competência para propor medidas legislativas ou decisões administrativas, apesar de 

que a Constituição Federal prevê apenas na primeira modalidade. Cada entidade 

federativa possui competência para regular tal mecanismo (LEAL, R.G., 2006, p. 154-

155). A inciativa popular de lei mais notória, foi decorrente da morte da filha da 

escritora Glória Pires, Lei 8.930/94, referente a crimes hediondos (BRASIL, 1994, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

                                                           
338 “Den Leistungsstaat charakterisiert ein verändertes (Auβen-Verhältnis zu Bürgern und Gruppen, d.h. 
zur ֦Gesellschaft ֞, die nicht mehr ֦autonom ֞ ist. Obwohl Leistungen auch mit Eingriffen verbunden sein 
können, ist der status passivus subjectionis nicht mehr der Grundstatus in einen freiheitlichen 
Demokratie. Das Rechtverhältnis Bürger Staat) ist gekennzeichnet durch Kommunikation und 
Kooperation (statt Sujjektion!) zwischen den – in ֦Leistungsverhältnissen ֞ aufeinander angewiesenen 
Beteiligten, derem Tätigkeit offentliche und private Interessen verknüpft, ja oft ineinander aufgehen läβt” 
(HÄBERLE, 1972, p. 59). 
339 “Drittwirkung ein neues Feld gefunden; im Staat-Bürger-Verhältnis wirkt er als sozialer Schutzauftrag 
für den Bürgern” (HÄBERLE, 1972, p. 72). 
340 Veja-se a diferença entre referendo e plebiscito está no fato que o plebiscito ocorre anteriormente a 
decisão, já o referendo, ocorre após a decisão tomada, assim seja, o povo ratifica ou não a decisão do 
governo sobre determinado assunto.  
 



184 
 

Destacado algumas formas de participação, assevera-se que o direito de 

petição, a ação popular, como o plebiscito, referendo e a iniciativa popular são os 

instrumentos mais conhecidos presentes na Constituição Federal, no entanto, fazendo 

uma análise mais detalhada, encontram-se ainda outras previsões importantes para 

essa conformação da noção de participação democrática. 

A primeira delas consiste, em matéria municipal, na cooperação de associações 

representativas previstas ao planejamento municipal, conforme o artigo 29, inciso XII, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Na Administração Pública, conforme o artigo 37, parágrafo terceiro, encontra-se 

a previsão de que lei disciplinará as formas de participação do usuário de forma direta 

ou indireta, quanto, ao inciso primeiro, ao direito de reclamação relativo à prestação 

de serviço públicos em geral, assegurado a manutenção de serviço de atendimento 

ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, 

regulados pela Lei 2.438/01 (BRASIL, 2001, <https://www.planalto.gov.br>); inciso 

segundo, o  acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos 

de governo, o que veio a ser regulado pela Lei de Acesso à Informação Lei 12.527/01, 

já trabalhada anteriormente (BRASIL, 2011, <https://www.planalto.gov.br>); e, inciso 

terceiro, a representação, contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego 

ou função, na Administração Pública, conforme disciplinada pela Lei 4.868/65 

(BRASIL, 1965, <https://www.planalto.gov.br>) (BRASIL, 1988,<https://www.planalto. 

gov.br>). 

Em prosseguimento, encontra-se a possibilidade de participação da sociedade 

nas Comissões permanentes ou temporárias constituídas pelo Congresso Nacional e 

por suas Casas, de duas formas distintas, a primeira delas, conforme artigo 58, 

parágrafo segundo, inciso segundo, no caso de as comissões realizarem audiências 

públicas com a sociedade civil; e, conforme artigo 58, parágrafo segundo, inciso 

quarto, podendo qualquer pessoa apresentar às Comissões, através de petições, 

reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou 

entidades públicas (BRASIL, 1998, <https://www.planalto.gov.br>). 

Outro instrumento consiste na possibilidade de participação no Conselho da 

República de seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, 

sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal 

e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, sendo 
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vedada a recondução, isso conforme o artigo 89, inciso sétimo, da Carta Magna 

(BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>)341. 

Também, conforme o artigo 187 da Constituição Federal, há previsão de 

participação na política agrícola do país, sendo essa executada e planejada com a 

participação efetiva do setor de produção, que envolve produtores e trabalhadores 

rurais, bem como setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, 

tudo isso levando em conta, os instrumentos creditícios e fiscais, os preços 

compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, o incentivo 

à pesquisa e à tecnologia, assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o 

cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação e a habitação para o trabalhador rural 

(BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Em continuidade, no Título VIII, da Ordem Social, encontra-se o artigo 194, inciso 

VII, que dispõe que à 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, sendo conduzidas em caráter 

democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação de trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do Governo nos 

órgãos colegiados (BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Ainda quanto à ordem social, mas na seção da saúde, encontra-se no artigo 198, 

inciso III, previsão da participação da comunidade no que diz respeito às ações e 

serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único e organizado (BRASIL, 1988, <https://www. 

planalto.gov.br>).  

Continuando na ordem social, na seção da assistência social, prevê no artigo 

204, inciso II, a participação da população, por meio de organizações representativas, 

na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis, no que diz 

respeito às diretrizes das ações governamentais na área de assistência social 

(BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Prosseguindo, no capítulo da educação, cultura e desporto, na seção da 

educação, prevê o artigo 206, inciso VI, que o ensino será administrado com base no 

                                                           
341 Leal, R.G. (2006, p. 155) assevera, referente à iniciativa popular, ao referendo e ao plebiscito, na 
Administração Pública, e menciona que “a experiência brasileira, envolvendo estes instrumentos 
formais, regra geral, não tem sido muito exitosa, tanto em face da cultura centralizadora que marca a 
história das administrações públicas nacionais, como em razão da passividade física que identifica a 
maior parte de sua cidadania, gerando meras expectativas de governo e gestão compartilhadas”. 
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princípio da gestão democrática do ensino público (BRASIL, 1988, 

<https://www.planalto.gov.br>). 

E, por fim, ainda no capítulo da educação, cultura e deporto, na seção da cultura, 

pode-se referir que o artigo 206, referente à constituição do patrimônio cultural 

brasileiro, esse formado por bens materiais e imateriais, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identificação, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formados da sociedade brasileira, prevê, em seu parágrafo primeiro, 

que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de  acautelamento e preservação 

(BRASIL, 1988, <https://www.planalto.gov.br>). 

Essas foram as previsões encontradas na Constituição Federal no tocante à 

participação da sociedade na ordem pública. Pretende-se, além de classificá-las 

conforme a noção de status activus processualis, tecer alguns comentários sobre 

esses procedimentos. 

Frente aos aportes teóricos de Peter Häberle, classificam-se como 

procedimentos pertencentes aos status activus processualis aqueles que garantem os 

direitos através de instrumentos não judicializados. Por essa classificação, 

apresentam-se, abaixo, algunos dos instrumentos previstos na Constituição Federal, 

de forma exemplificativa, seja nas modalidades não-judicializável e judicializável: 

 

 
 
 
 
Procedimentos não judicializáveis 
 

- Iniciativa Popular 
- Plebiscito 
- Referendo  
- Cooperação de associações 
representativas do planejamento 
municipal 
- Administração Pública – a 
representação, a reclamação, o Portal 
de Transparência e o Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao 
Cidadão 
- Comissões parlamentares 
permanentes ou temporárias 
constituídas pelo Congresso Nacional 
em audiência pública ou por iniciativa 
própria 
- Conselho da República 
- Política Agrícola 
- Seguridade Social 
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- Saúde  
- Assistência social 

Procedimentos judicializáveis - Direito de Petição 
- Ação Popular 

 

Entretanto, deve-se se questionar até que ponto uma classificação na assertiva 

judicializável ou não pode ser identificada como procedimento plural de participação 

pertencente à ordem do status activus processualis, isso porque a teoria de Peter 

Häberle possui todo um embasamento firmado na ideia de abertura para a 

participação, de pluralidade de participantes, na preocupação de que elementos como 

história, tempo e futuro sejam ponderados, sendo que tudo isso possui como pano de 

fundo, ou como ponto de largada, a publicidade e a transparência de informações. 

Assim, por exemplo, na medida que se pretende participar da política agrícola 

ou da saúde, precisa-se ter acesso amplo às informações desses órgãos, deverá a 

administração dos mesmo dispor um amplo acesso às informações, publicizar seus 

atos, contratos e serviços, conceder informações qualificadas para que o grupo social 

possa participar, sem correr o risco de se fomentar uma participação meramente como 

imposição do procedimento, legitimando-o apenas formalmente. 

Resta evidente, assim, que uma classificação na forma simples judicializável ou 

não judicializável não é suficiente para caracterizar um procedimento pertencente ao 

conceito de status activus processualis. Os aportes teóricos de Häberle não se limitam 

a esse teor, o que faz concluir que, se observarem todas as formas de participação 

encontradas na Constituição Federal, nenhuma delas possui o condão de ser 

concebida como uma participação que permita um processo aberto e plural de 

participação social, de uma participação pelo procedimento na linha do status activus 

processualis, de um due process fundamental. 

É importante lembrar que, ao longo do capítulo terceiro, teceram-se vários 

comentários e críticas aos Portais de Transparência e ao mecanismo de acesso à 

informação, visto que ambos não permitiam que a sociedade participasse de uma 

forma efetiva na Administração Pública, assim seja, não são plurais, abertos, e, por 

mais paradoxal que seja, não são instrumentos propriamente transparentes. 

Outra questão interessante – e talvez a mais importante a ser considerada – diz 

respeito ao “valor” agregado a essa participação, ao uso dessas informações, ao fim 

destinado à mesma, o que significa dizer que o objetivo da participação não pode 

reduzir-se à questão de simplesmente ouvir-se a sociedade, deixá-la participar. O que 
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se quer expor é que de nada adiantará ouvir a sociedade se seus pedidos e opiniões 

não forem tomados em consideração quando atos, serviços ou políticas públicas de 

saúde, por exemplo, forem concebidos ou implementados. 

Está-se, por conseguinte, afirmando que é, sim, importante haver participação 

em todas as áreas e funções do Estado, no entanto, não se pode deixar de se 

preocupar com o que será feito dessa participação, com qual o sentido e importância 

destinada à mesma. Os riscos são grandes para se levar a uma falsa participação, a 

um espetáculo destinado à forma do instrumento, e não à sua realização. Tem-se, 

nesse olhar, que a participação precisa ganhar um aspecto material, para, dessa 

maneira, haver uma participação legítima, que conduza o Estado numa perspectiva 

democrática e participativa, que se construa die Volksdemokratie (a democracia do 

povo). 

Percebe-se, nesse contexto, que ao adotar a classificação pura e simples de 

procedimentos de participação judicializados e não judicializados proposta por 

Häberle, como visto anteriormente, encontram-se instrumentos na medida 

compreendida pelo status activus processualis. Todavia, ao delimitar-se esse conceito 

pelas ideias de abertura, publicidade, acesso à informação e transparência, nortes 

para uma participação legítima materialmente, deve-se dizer que a Constituição 

Federal peca nessa tarefa. Significa dizer que, na concepção maior dessa teoria, 

nenhuma forma de participação prevista na Constituição Federal comporta-se como 

um procedimento de participação que se inclua na proposta de status activus 

processualis aqui trabalhada. 

Assim, está-se à frente de procedimentos que desempenham uma forma de 

participação diferente, frente a um conceito de participação distinto previsto na própria 

Constituição, e identifica-se uma concepção de participação ligada a elementos mais 

formais, previstos constitucionalmente, porém que não possuem força para serem 

legítimos e qualificados procedimentos de participação, que propiciem a participação 

da sociedade em um sentido material.  
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No entanto, nesse olhar, quer-se, ainda, tecer algumas considerações sobre o 

instituto do amicus curiae342-343, que, apesar de não estar previsto na Constituição 

Federal como forma de participação social, pode-se dizer que é um instrumento 

conexo à mesma, visto estar previsto no processo das ações de controle concentrado 

de constitucionalidade, isso na Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, respectiva a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, e Ação Declaratória de Constitucionalidade, e 

na Lei 9.882, de 03 de dezembro de 1999, que disciplina a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental344.  

Vale destacar que o amicus curiae e as audiências públicas (forma de 

participação de amicus curiae no processo constitucional, pois os técnicos e 

especialistas ouvidos conformam espécie de amicus curiae), principalmente estas 

últimas, devido à divulgação da mídia, são figuras processuais cada vez mais 

conhecidas pela comunidade jurídica e social. Ainda mais notoriedade ganhou a figura 

com sua inserção no novo diploma civilista345. 

                                                           
342 Há discussão sobre a origem histórica da figura do amicus curiae, tem-se entendimento de que a 
figura tenha surgido já no direito romano, todavia, o que não se discute é que foi no direito inglês 
medieval que o amicus curiae adquiriu as bases de suas características modernas, vindo a 
institucionalizar-se já em pleno início do Século XX nos Estados Unidos, onde evoluiu e alcançou 
grande relevo, surgindo como instrumento de manifestação daqueles que eram alheios ao caso (não 
eram, portanto, partes do processo sob análise), mas que elaboravam e apresentavam ao julgador um 
parecer jurídico composto por precedentes cabíveis, porém não examinados ou invocados pelas partes, 
além de questões de direito úteis e relevantes para a solução da lide (LEAL, M.C.H; MAAS, 2014, p. 
58). 
343 O conceito do instituto do amicus curiae adotado corresponde a um terceiro que intervém na lide de 
forma (des)interessada, alguém que, apesar de não estar litigando, possui interesse na matéria sub 
judice e que pretende, com a sua intervenção, beneficiar os interesses de uma das partes na causa, 
ou uma determinada posição – visto o caráter objetivo das ações do controle concentrado de 
constitucionalidade –, abandonando, em certa medida, dessa forma, a pretensa neutralidade que lhe é 
atribuída em seu sentido original (LEAL, M.C.H; MAAS, 2014, p. 58). 
344 Apesar de ter havido maior notoriedade jurídica nacional da figura do amicus curiae devido à sua 
inserção na Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, o instituto possui, no direito pátrio, mais de três 
décadas de existência, porém não exatamente com essa terminologia, tendo sido inicialmente 
introduzido em 16 de dezembro de 1978, mediante a Lei 6.616 que trouxe alterações à Lei 6.385, de 
07 de dezembro de 1976, que disciplina o mercado de valores mobiliários e criou a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) (LEAL, M.C.H; MAAS, 2014, p. 62-63). 
345 A figura do amicus curiae vem hoje a ser prevista também no Novo Código de Processo Civil, Lei 
13.105/2015, no seu artigo 138: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por 
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar 
ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de 
que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, 
ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao 
relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 
3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas 
repetitivas” (BRASIL, <http://planalto.gov.br>, 2015). 
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Especificamente na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a figura é prevista em 

duas hipóteses, permitindo duas diferentes formas de intervenção, sendo uma delas 

a intervenção voluntária, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9.868/99346, e, a 

outra, por requisição do relator, segundo o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º347, da 

referida lei. Assim seja, na primeira hipótese, o próprio órgão, entidade ou pessoa 

física, requer a sua intervenção ao Ministro relator; já, na segunda, o relator requer a 

intervenção de terceiros para trazer informações a causa. 

Importante especificar que, com a intervenção do amicus curiae, possibilita-se a 

participação social que antes não era possível, ou seja, no controle concentrado de 

constitucionalidade, devido ao rol taxativo de legitimados aptos a proporem as ações 

do controle concentrado de constitucionalidade, previsto no artigo 103 da Constituição 

Federal348, que, apesar de não limitar apenas ao Procurador-Geral da República tal 

tarefa, como fez a anterior Constituição, ainda restringe essa tarefa a poucos (LEAL, 

M.C.H; MAAS, 2014, p. 47). 

O amicus curiae comporta-se, por conseguinte, como forma de permitir que 

terceiros, que antes estavam alijados do processo, venham a intervir e corroborar em 

decisões que eram tomadas de forma fechada, formando-se, dessa forma, uma 

jurisdição constitucional aberta, em que se verifica que o âmbito constitucional afigura-

se como um importante espaço de atuação dos cidadãos, compreendidos não apenas 

como meros sujeitos passivos ou meros espectadores da ordem jurídico-

constitucional, mas como legítimos intérpretes, criadores e vivenciadores dessa 

mesma Constituição (LEAL, M.C.H; MAAS, 2014, p. 47). 

                                                           
346 Art. 7º: Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 
§2º: O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, 
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de 
outros órgãos ou entidades (BRASIL, <http://planalto.gov.br>, 1999a). 
347 Art. 9º: Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os 
Ministros, e pedirá dia para julgamento.§1º: Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 
circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre 
a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
autoridade na matéria (BRASIL, <http://planalto.gov.br>, 1999a). 
348 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da 
Câmara dos Deputados; IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador-Geral da República; VII 
– o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no 
Congresso Nacional; IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (BRASIL, 
<http://planalto.gov.br>, 1988). 
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Atualmente, o amicus curiae no processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, possui poderes condizentes a apresentar memoriais escritos, 

propor recurso de seu indeferimento no processo (apenas nesse caso o instituto pode 

recorrer de decisão prolata) e a sustentação oral, quando essa fase processual já não 

tiver sido realizada. 

Diante disso, cabe trazer à baila que se torna propósito claro do instituto 

pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal tome 

conhecimento de elementos informativos e de razões constitucionais daqueles que, 

embora não tenham legitimidade para deflagrar o processo, visto que serão 

destinatários diretos ou mediatos da decisão a ser proferida (LEAL, M.C.H; MAAS, 

2014, p. 205). 

Enfim, considera-se que o amicus curiae aparece como um importante 

instrumento de exercício do status activus processualis, possibilitando que a 

sociedade participe do debate constitucional. Claro que aqui também se deve tomar o 

cuidado de que essa participação seja materialmente tomada em conta para a decisão 

final, não podendo diminuir a intervenção dessa figura apenas a uma legitimidade 

formal da decisão349. 

Portanto, tem-se um procedimento que permite a participação social (claro que 

com algumas limitações, devendo preencher os requisitos da relevância da matéria e 

da representatividade do postulante, e, conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, o interesse na matéria, isso tudo quando da intervenção voluntária), em um 

processo público, possível de se acessar as informações e em um processo 

transparente. 

Quando se refere que o procedimento é público e transparente, deve-se se ter 

em conta que o amicus curiae, para intervir no processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, deverá ser representado por advogado, que será responsável 

pela “tradução” do processo jurídico, mas, quanto à matéria, por exemplo, no caso de 

pesquisas de células-tronco, o teor material da intervenção discutiu o começo da vida, 

                                                           
349 Em uma análise realizada da participação do amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3.510/DF, sobre as pesquisas com células-tronco, foi essa conclusão que se chegou, ou seja, que o 
Supremo Tribunal Federal apenas havia legitimado formalmente a figura, pois as suas contribuições 
efetivamente não foram tomadas para a decisão da matéria; no entanto, quanto à Audiência Pública da 
Saúde, a conclusão foi diversa, assim seja, houve uma legitimação material do instituto. Nessa 
perspectiva, quer-se afirmar que dependerá de caso a caso da intervenção do instituto, o que 
dependerá de análise da importância destinada à participação social, para averiguar a sua legitimidade 
(LEAL, M.C.H; MAAS, 2014). 
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os benefícios dos tratamentos como esse tipo de células, ou seja, conteúdo de total 

conhecimento dos técnicos e especialistas participantes. Nesse sentido, o 

procedimento do amicus curiae é público, transparente e fornece maneiras diversas 

do instituto apresentar as suas contribuições. 

Por isso tudo, compreende-se a figura do amicus curiae como espécie de 

procedimento que comporta as características do status activus processualis, apesar 

de vir na forma judicializada, como fez a Lei 9.868/99 e o Novo Código de Processo 

Civil, o que faz classificá-lo como uma forma de status activus processualis sui 

generis. Explica-se: o amicus curiae é um instrumento para o fim de proporcionar o 

conhecimento de terceiros, sendo que, em sua origem, é não judicializado; mas, 

quando passa a ser previsto em lei como forma de participação em processos 

judiciais, passa a ser judicializado.  

Por derradeiro e após trabalhadas as teorias do constitucionalista Peter Häberle 

referentes à “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, bem como os 

contornos do status activus processualis, passa-se, ao final do trabalho, à 

conformação da proposta de um Canal de Informação e de Transparência em Políticas 

Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), no Município de Santa Cruz do Sul, enquanto 

instrumento não judicializável e com uma proposta de participação e de controle 

material dos cidadãos na Administração Pública, frente aos aportes teóricos do 

presente autor, como da teoria do dever de proteção estatal já antes estudada. 
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6 A PROPOSTA DO CANAL DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE (CITAPP SAÚDE) FRENTE AO ESTUDO DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM SANTA CRUZ DO SUL  

  

Chega-se à última etapa do trabalho e é preciso responder à pergunta acerca de 

“quem” e “como” proteger os direitos fundamentais, na medida de controle e 

fiscalização das políticas públicas. Para tanto, utilizam-se, aqui, de forma associada, 

a noção de status activus processualis, do constitucionalista alemão Peter Häberle, e 

a teoria do “dever de proteção estatal” (Schutzpflicht), para enfrentar o problema 

dessa tese, qual seja, como propor o Canal de Informação e Transparência em 

Políticas Públicas (CITAPP), tendo como base o estudo de caso realizado a partir dos 

dados obtidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa “Judicialização e controle 

jurisdicional de políticas públicas: contributo para uma gestão sistêmica da saúde a 

partir de uma cooperação entre Poderes e atores sociais”, sobre a judicialização da 

saúde em Santa Cruz do Sul350. 

Registra-se que o estudo acerca do Município de Santa Cruz do Sul apenas 

serve de exemplo para esta tese, configurando-se como um estudo de caso, 

utilizando-se os dados mais com um caráter exemplificativo, a partir do qual se possa 

propor um modelo de natureza mais geral, enquanto política pública.  

Nesse sentido, os dados apresentados no trabalho – tais como número de ações, 

natureza do pedido, funcionamento do sistema de saúde do Município de Santa Cruz 

do Sul e seus programas – são aduzidos para evidenciar a importância da qualidade 

de informação e a transparência em matéria de saúde pública, como de instrumentos 

que permitam que essa informação e transparência sirvam como forma de 

operacionalizar uma abertura e um diálogo entre os entes estatais envolvidos. 

Nessa ordem, apresenta-se o projeto utilizado como base de dados para essa 

tese, como, ao final, o Canal que se propõe, tendo como pano de fundo o dever estatal 

de prestar informação e transparência, bem como de fornecer mecanismos para esse 

fim, mecanismos construídos conforme os fundamentos da noção de status actituvus 

processualis. 

 

                                                           
350 O projeto (cujos resultados encontram-se no Anexo A do presente trabalho) contou com recursos 
do Ministério da Saúde, da Capes e da Fapergs, por meio do Edital PPSUS-2013, e foi coordenado 
pela Profª. Drª. Mônia Clarissa Hennig Leal, tendo esta doutoranda integrado a equipe de trabalho. 
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6.1 A judicialização da saúde em Santa Cruz do Sul: análise crítica dos 

resultados do projeto “Judicialização e controle jurisdicional de políticas 

públicas: contributo para uma gestão sistêmica da saúde a partir de uma 

cooperação entre Poderes e atores sociais”351 

 

Este projeto tinha por escopo o desenvolvimento de atividades que 

contribuíssem para a melhoria do Sistema Único de Saúde – SUS, havendo as 

atividades sido realizadas junto à Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul, onde se 

obteve acesso às listas de fornecimento de medicamentos de responsabilidade dos 

entes estatais, às petições demandadas frente ao Município, suas contestações e 

sentenças, tudo isso referente aos anos de 2013 a 2014. Também foram realizadas 

entrevistas com os procuradores do Município responsáveis pela judicialização da 

saúde, com o Secretário da Saúde, com a Farmacêutica e com o responsável pela 

Ouvidoria da Saúde sobre as maiores dificuldades e casos mais inusitados. 

Outra preocupação foi analisar as ações realizadas pelo Município, referentes 

ao direito à saúde, como a Ouvidoria da Saúde e a implementação de um sistema 

geral com dados dos pacientes – Betha Fly Saúde.  

Dentre os objetivos do projeto encontra-se o de minimizar os efeitos no 

orçamento público com decisões judiciais que obrigam o fornecimento de 

medicamentos e a implementação de políticas públicas de saúde, isso por meio de 

uma noção de gestão sistêmica da saúde que pressupõe uma cooperação/diálogo 

entre os diferentes atores envolvidos, fazendo com que haja um fortalecimento da 

gestão do SUS. 

 Como alguns dos resultados alcançados, através da análise doutrinária e 

jurisprudencial sobre fenômeno de judicialização do direito à saúde no Brasil (em 

artigos, trabalhos e teses), além de pesquisa com dados estatísticos sobre o assunto 

e o mapeamento dos projetos brasileiros referentes à judicialização da saúde, podem 

destacar-se os seguintes: 

1. O fenômeno da judicialização não é algo, necessariamente, intrínseco ao 

Poder Judiciário, sendo, antes, decorrente de uma confluência de fatores externos, 

tais como: a ampla constitucionalização de direitos verificada após a Constituição de 

1988; a ampliação do rol de legitimados para a propositura de ações referentes a 

                                                           
351 Segue, em anexo, o Relatório parcial do projeto (Anexo A), para fim de análise e comparação de 
dados. 
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direitos fundamentais – como a legitimidade do Ministério Público na defesa de 

interesses transindividuais e coletivos; a interpretação extensiva dada à garantia 

constitucional de inafastabilidade do Poder Judiciário; e a conscientização da 

população na busca de seus direitos; bem como do reconhecimento de uma dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais, passando a reconhecer uma vinculação dos 

Poderes Públicos à realização e à concretização desses direitos, na concepção de um 

“dever de proteção estatal” (Schutzpflicht) – o que de certa forma já foi trabalhado na 

tese quando se falou da judicialização da política e do dever de proteção estatal. 

2. O reconhecimento do direito à saúde, enquanto direito subjetivo – ainda que 

enquanto direito público subjetivo, na manifestação do Supremo Tribunal Federal – e, 

portanto, judicializável, estando associado ao fenômeno de alargamento das esferas 

de atuação do Poder Judiciário em razão dos fatores descritos acima – característico 

do fenômeno da judicialização da Política –, o que se traduz em um controle 

jurisdicional de Políticas Públicas, que potencializa e reforça este processo. 

3. A dificuldade de acesso a números e a dados estatísticos confiáveis referentes 

à judicialização da saúde. Apesar de existirem dados disponíveis, poucos são 

oriundos de fontes que possam embasar estudos científicos. No projeto, foram 

utilizadas informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e também da 

Advocacia Geral da União (AGU), embora sejam dados identificados com atores 

envolvidos no processo, ou seja, o próprio Poder Judiciário e o Poder Executivo. 

Prosseguindo, assevera-se que, inicialmente, foi feita uma conversa preliminar 

com o Poder Público Municipal (Secretaria da Saúde), com o Poder Judiciário e 

também com o Gabinete de Assistência Judiciária (GAJ) da Universidade de Santa 

Cruz do Sul – UNISC para fins de exposição do projeto. Com o levantamento dos 

dados e a realização das entrevistas e questionários, o projeto concluiu que o 

Gabinete de Assistência Judiciária e tampouco o Ministério Público possuem grande 

atuação no âmbito da judicialização da saúde no Município. Assim, o principal foco 

acaba ficando concentrado no Poder Público Municipal, na Defensoria Pública, em 

advogados particulares e no Poder Judiciário. Nesse sentido, das 42 ações 

analisadas, a maioria, 26 ações, era advinda da Defensoria Pública, 13 de advogados 

particulares e 3 do Gabinete de Assistência Judiciária Gratuita da Universidade de 

Santa Cruz do Sul.  

Ainda, quanto às entrevistas realizadas com os gestores públicos municipais 

(Secretário de Saúde, chefe da farmácia do SUS, procuradoria jurídica e ouvidoria), 
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esses afirmaram que já há algumas iniciativas de diálogo informal no tocante aos 

processos judiciais, isso por parte da Defensoria Pública, que criou uma lista de 

requisitos a serem atendidos para o ingresso das ações, dentre os quais se inclui a 

exigência de comprovação da negativa administrativa de fornecimento do 

medicamento pleiteado, o que acaba por evitar a chamada “judicialização direta”, ou 

seja, o ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário sem que sequer tenha havido 

tentativa de acesso pela via administrativa, fato muito comum, principalmente quando 

os demandantes são representados por advogados privados, que, muitas vezes, 

desconsideram este procedimento.  

No que tange ao Poder Judiciário, têm-se relatos no projeto de iniciativa de 

magistrados que, ao ter que decidir sobre demandas dessa natureza, fazem uma 

breve consulta, via e-mail, à Secretaria de Saúde, para obter informações sobre a 

disponibilização de determinado medicamento. Trata-se, contudo, de inciativa de 

ordem estritamente pessoal, sendo desprovida, portanto, de um caráter mais 

institucionalizado. Mesmo que a Recomendação n. 31 do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, de dezembro de 2010, preveja a adoção de medidas voltadas ao 

diálogo entre os Poderes, constata-se que elas ainda não foram efetivamente 

incorporadas à prática judicial. 

Isso demonstra a fragilidade de comunicação entre os Poderes estatais na área 

da saúde do Município. Observam-se atitudes da Defensoria Pública, que exige a 

observância de alguns requisitos para ser impetrada a ação, ademais do Poder 

Judiciário, que por vezes busca informações para dar seguimento às ações. Porém, 

não se possui instrumentos extrajudiciais que possam informar a situação da saúde 

do paciente ou que permitam um diálogo e cooperação entre o Poder Judiciário e a 

Secretaria da Saúde, além de que essas medidas se voltam à resolução de demandas 

já judicializadas. Constata-se, pois, uma carência de instrumentos extrajudiciais 

abertos e democráticos que viabilizem o dever estatal de transparência e de prestar 

informações, voltado ao exercício da cidadania e ao próprio controle social de políticas 

públicas. 

Com a realização da pesquisa de campo junto à Secretaria Municipal de Saúde 

e ao Poder Judiciário, o projeto concluiu que, por mais que o seu objetivo fosse voltado 

aos medicamentos, esses não compreendem a maioria das demandas em Santa Cruz 

do Sul: das 53 (cinquenta e três) ações encontradas sobre o direito à saúde no 

Município, 42 (quarenta e duas) foram analisadas no projeto, no entanto, em 11 (onze) 
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delas não foram disponibilizados dados para a realização do estudo (petição inicial e 

contestação), ficando sua análise restrita ao objeto do pedido e à decisão e a seus 

fundamentos. Destas primeiras 42 (quarenta e duas) ações analisadas, 12 (doze) 

eram de medicamentos, 2 (duas) de consultas médicas, 14 (quatorze) de 

procedimentos cirúrgicos, 1 (um) implante de aparelho, 1 (um) tratamento médico, 6 

(seis) pedidos de fraldas, 2 (duas) próteses, 1 (um) equipamento – guincho elétrico, 2 

(dois) exames clínicos e 1 (um) procedimento para colocação de prótese.  

Nessas ações, as seguintes situações problemáticas e dificuldades foram 

encontradas, conforme pode-se observar no Relatório parcial do projeto em anexo 

(Anexo A): 

a. Judicialização do direito à saúde sem haver requerimento administrativo frente 

à Secretaria da Saúde, sendo muitas vezes utilizada como forma de o cidadão “furar 

a fila” do SUS, pois, pela via judicial, recebe de maneira mais ágil a sua demanda do 

que se fosse requerê-la administrativamente e, em se tratando de medicamentos, faz 

com que o paciente não precise consultar mensalmente para requerer receita médica, 

pois, com a decisão judicial, o paciente não fica mais submetido aos trâmites 

administrativos da Secretaria da Saúde. Tudo isso acaba, por sua vez, gerando 

consequências em diversos campos: ao Poder Judiciário, por não possuir essa 

informação e dessa forma ter que decidir diante de alegações genéricas de ambas as 

partes, com consequente bloqueio de valores frente à irregularidade não sanada; ao 

Poder Executivo, por ter que, imediatamente, prestar tal serviço; e, à sociedade, pois, 

na medida em que alguém é atendido, sem estar na fila ou “pulando-a”, outras 

pessoas com casos urgentes, ou, pelo menos, mais urgentes, acabam sendo 

preteridas, desorganizando o sistema. Daí a importância de um diálogo e de 

cooperação entre os entes estatais;  

b. Falta de informação que se reflete também em diferentes áreas: 1. por parte 

da população, acerca dos medicamentos e dos trabalhos realizados pela Secretaria 

da Saúde – aqui a questão ganha uma complexidade maior quando determinado 

cidadão não é atendido em Santa Cruz do Sul por ser cidadão de outro Município ou 

pertencer a uma localidade diversa daquela em que procurou ajuda; 2. por parte dos 

entes envolvidos, Poder Executivo e Poder Judiciário, que não possuem instrumentos 

que permitam a informação sobre o sistema de Saúde do Município, impossibilitando 

a abertura ao diálogo e cooperação dos entes estatais.  
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Ademais, verifica-se uma falta de informação até da própria Secretaria da Saúde 

de Santa Cruz do Sul, que, através de “um pente fino”, como foi denominado, inativou 

vinte e cinco mil cartões do SUS, ou seja, eram vinte e cinco mil pessoas que estavam 

utilizando indevidamente os serviços de saúde de Santa Cruz do Sul, o que leva a 

prejuízo dos cofres públicos, afetando a saúde dos munícipes (GAZ, 2016, 

<http://www.gaz.com.br>). 

Também, foi constatado que os receituários médicos com pedidos de 

medicamentos vêm com nomes comercias diversos daqueles previstos na lista do 

SUS, o que reforça a judicialização pela marca do remédio, ignorando-se o princípio 

ativo, ou seja, há falta de informação especializada do Judiciário para dar conta 

dessas demandas e de organização da Secretaria da Saúde, que  deve exigir dos 

médicos as receitas pelos princípios ativos, e não pelo nome comercial, visto que uma 

das exigências para requerer determinado medicamento ou procedimento, frente ao 

Poder Judiciário, é o paciente haver consultado, preferencialmente, com médico da 

rede pública352. 

c. Além desses fatores, observaram-se situações - relatadas pelos agentes 

públicos - em que o cidadão retira o medicamento judicializado não porque o 

necessitasse para sua saúde, mas, sim, para fazer prova de sua (suposta) 

enfermidade frente ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para fins de auxílio. 

Apesar de não haver comprovação desses fatos, os mesmos servem como um 

indicativo de que o problema da judicialização da saúde talvez não resida tanto na 

judicialização em si, mas sim nas deturpações e nos abusos praticados, o que leva à 

constatação de que, mais do que atuar no sentido de prevenção da judicialização, faz-

se necessário um maior controle e a criação de mecanismos que coíbam essas 

práticas. 

Nesse ponto, a Secretaria de Saúde do Município adotou a criação de um 

sistema informatizado único, para fins de acompanhamento dos pacientes atendidos. 

Esse programa, denominado de Betha Fly Saúde, foi, contudo, implementado apenas 

no início de 2015, razão pela qual – apesar dos indicativos positivos – ainda não há 

                                                           
352 Nesse sentido, como já se mencionou no segundo capítulo, vem o ofício-circular nº 062/2015 que 
orienta a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos processos da área do direito da 
saúde, em especial quanto aos pedidos de medicamentos, sendo que estabelece protocolo mínimo 
para ações nessa área e faz recomendações sobre quais documentos pessoais são necessários, os 
requisitos dos receituário, entre outros (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, 2015, 
<http://www.tjrs.jus.br>). 
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um retorno efetivo em relação a estes aspectos (BETHA FLY SAÚDE, <http://e-

gov.betha.com.br>). 

Também foi implementada a Ouvidoria da Saúde, para, em resumo, receber 

sugestões e críticas referentes ao seu serviço, bem como denúncias de casos como 

os aqui relatados. O órgão possui página no Facebook, que contém notícias da saúde, 

divulgação de projetos, programas de vacinação, as novas unidades de atendimento, 

entre outros, ou seja, tenta informar os cidadãos das atividades da Secretaria da 

Saúde. No entanto, a página, apesar de bem estruturada e de existir desde 2015, 

possui poucos “amigos” e poucas “curtidas” (digo uma, duas, por vez mais de dez), o 

que, devido à relevância do tema, deveria ter uma repercussão maior. Novamente, 

constata-se uma certa falta de divulgação sobre os instrumentos de informação da 

própria Secretaria, pois não há um mecanismo que, de forma institucionalizada, traga 

informação de qualidade e transparência de suas ações. Deve-se deixar claro que não 

há, contudo, como dizer que, com o CITAPP SAÚDE, tal realidade poderá ser 

modificada, pois o seu principal foco reside no dever de disponibilização e na 

qualidade das informações prestadas, de modo que os efeitos mediatos desta ação 

não são possíveis de medir ou de prever. 

Por isso, e frente a todas as dificuldades expostas, propõe-se um Canal de 

Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), com 

dados qualificados sobre a gestão da saúde, tomando-se como referência o estudo 

da judicialização da saúde em Santa Cruz do Sul. 

As informações que serão apresentadas no Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas da Saúde – CITAPP SAÚDE não pretendem 

resumir-se a informações de cunho orçamentário (tal como o Portal de Transparência 

o faz, apesar das críticas ao mesmo já realizadas nesse trabalho e que serão a seguir 

abordadas quanto ao Portal de Transparência do Município de Santa Cruz do Sul). 

Pretende-se abarcar informações que possam permitir que o cidadão seja informado 

sobre o sistema de saúde do seu Município, auxiliando em suas demandas e 

permitindo fiscalizar e controlar as políticas públicas existentes. 

Entende-se, como um dever de proteção estatal, a prestação de informações 

qualificadas, efetivas, pelo Município, em matéria de saúde (não só na saúde, mas em 

todas as áreas, falando-se em saúde aqui apenas devido à delimitação deste 

trabalho), uma vez que, do contrário, haverá uma proteção insuficiente na garantia do 

direito fundamental não só do direito à saúde em si, mas também do direito de 
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participação. Concebe-se, aqui, como consequência mediata da participação, uma 

melhora em matéria de saúde pública e, como consequência imediata, uma ampliação 

da participação cidadã na Administração Pública.  

Em não agindo dessa forma a Administração Pública, o que se verifica é uma 

proteção insuficiente do direito fundamental de participação e, de forma correlata, uma 

proteção insuficiente da garantia do direito fundamental à saúde. 

A proposta é, por conseguinte, que se englobem as informações já previstas no 

Portal de Transparência e no e-SIC, porém de forma “qualificada”, a fim de permitir 

que o cidadão tenha conhecimento das atividades na área da saúde; conheça os seus 

direitos; e possa participar e fiscalizar a Administração Pública. 

O ponto ímpar que esse Canal propõe é tornar pública toda e qualquer 

informação sobre a saúde do Município de Santa Cruz do Sul, o que inclui, sim, os 

valores gastos e onde são empregados, mas, mais do que isso, abrange informações 

tidas como qualificadas nesse canal, como, por exemplo, os medicamentos 

comprados e o valor gasto, com indicação de se esse consta ou não na lista do SUS; 

o valor gasto com a judicialização da saúde e o valor investido em saúde, para poder-

se dimensionar o tamanho do problema a ser enfrentado; e ainda informações sobre 

os programas e as ações da Secretaria (aspectos que serão trabalhados mais 

pontualmente na sequência do presente capítulo). 

Ademais, como já se asseverou alhures, foi objetivo do projeto realizar um 

estudo dos projetos e das ações já existentes na esfera da judicialização da saúde, 

em que se constatou que estes consistem, em regra, em ações isoladas e pautadas 

pela prática de atos concretos e pontuais, sem revelarem, contudo, uma concepção 

assentada na noção de participação e cooperação, enquanto princípio norteador das 

ações estatais. Isso faz com que essas iniciativas não possuam um caráter mais 

universal, restringindo-se, antes, a iniciativas de caráter mais pessoal, levadas adiante 

mais por pessoas do que por instituições. 

Nesse contexto, com análise desses dados do projeto é que se passa a 

analisar os instrumentos de informação e de transparência no Município de Santa 

Cruz do Sul, quais sejam:, o Portal de Transparência e o e-SIC (Sistema Eletrônico 

de Serviço de Informação ao Cidadão), para então, em seguida, defender neste 

trabalho o dever dos entes estatais em prestar informações com qualidade e com 

transparência, através de um mecanismo aberto e plural em matéria de políticas 
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públicas, visto que o objetivo desta tese vai ao encontro do controle de políticas 

públicas.  

 

6.2 O Portal de Transparência e o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação 

ao Cidadão (e-SIC) do Município de Santa Cruz do Sul: análise de sua 

operacionalidade353 

 

No capítulo terceiro, fez-se uma análise crítica do Portal de Transparência e do 

Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) como instrumentos 

de acesso à informação e à transparência. Neste estudo, pode-se observar que o 

Município de Santa Cruz do Sul, na Escala Brasil Transparente (programa e ação da 

Controladoria-Geral da União), obteve a nota de 1,94, com notas de 1 a 10, sendo 10 

a melhor nota. Assim, pode-se dizer que há um déficit de transparência no Município. 

Nesse sentido, no site do Município de Santa Cruz do Sul 

(<http://www.santacruz.rs.gov.br>), do seu lado direito, encontra-se o login do Acesso 

à Informação (Anexo B – Página virtual do Município de Santa Cruz do Sul), de onde 

chega-se na página de acesso à informação (Anexo C – Página virtual de acesso à 

informação do Município de Santa Cruz do Sul). Nessa página, encontra-se uma breve 

explicação sobre a Lei de Acesso à Informação, além do instrumento normativo local 

de acesso à informação e transparência, sendo o Decreto 9.445, de 08 de junho de 

2015, que permite acesso direto. Através desse Decreto, fica regulamentado o Portal 

de Transparência e o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-

SIC), como também a ouvidoria, instalados na Praça da Bandeira, junto à Secretaria 

Municipal de Comunicação Social, devendo realizar atendimento presencial e digital 

ao público. Em seguida, apresenta a forma de como solicitar informações de forma 

eletrônica e pessoalmente, como a maneira de acompanhar o pedido de informação.  

Ainda encontra-se no site um Relatório estatístico, publicado mensalmente, 

conforme dispõe a Lei, contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 

atendidos e indeferidos. Por fim, mostra a estrutura organizacional e as 

atribuições/competências das Secretarias. 

Prosseguindo, no lado direito da página, permite-se o acesso sobre as 

transferências constitucionais da União e do Estado para a educação; da União para 

                                                           
353 Todas as informações a seguir foram retiradas do site da Prefeitura de Santa Cruz do Sul 
(http://www.santacruz.rs.gov.br) e podem ser observadas nos Anexos B-M. 

http://www.santacruz.rs.gov.br/
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a saúde, quanto ao Fundo Nacional de Saúde; do Estado à Saúde; transferências e 

convênios da União e do Estado; perguntas frequentes; acessibilidade; e 

acompanhamento de projetos e obras. O site não disponibiliza esses dados 

diretamente ao cidadão, que deve, por exemplo, acessar as transferências 

constitucionais e legais da União, onde consta o atalho e as instruções para obter tal 

informação. 

Outra informação encontrada na página refere-se ao horário de atendimento e 

endereço para se solicitar o acesso à informação, como descreve a estrutura 

organizacional e as atribuições e competências dos órgãos e Secretarias do 

Município. 

Por fim, no final da página, encontra-se o acesso ao Portal da Transparência e 

Lei de Responsabilidade Fiscal, esclarecendo que, por meio deste Portal é que se 

pode ter acesso a receitas, despesas, empenhos e outras informações relevantes 

quanto à Lei. Dessa forma, acessa-se o Portal de Transparência pela página de 

Acesso à Informação. No Portal, encontra-se o acesso a receita, despesa, despesa 

por órgão, por grupo de despesas e consultas de empenhos, o que se abordará a 

seguir (Anexo D – Portal de transparência). 

Tem-se ainda, na página, a explicação quanto: às diárias de servidores 

municipais; ao plano plurianual do período de 2010-2013 e de 2014-2017, com 

possibilidade de acessar os mesmos; à Lei de Diretrizes Orçamentárias; à Lei 

Orçamentária Anual; às audiências públicas, em que é possível fazer o download das 

mesmas que contém o demonstrativo da execução orçamentária, as disponibilidades 

financeiras, a participação na receita do Município, o demonstrativo da apuração da 

receita corrente líquida, o demonstrativo da despesa pessoal e o relatório resumido 

da execução orçamentária, medida que é obrigatória, conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; recursos humanos, com os dados dos servidores 

municipais, com tabelas de vencimentos de servidores concursados e de contratos 

administrativos e magistério, permitindo a consulta nominal de servidores, o quadro 

dos cargos em Comissão e Funções gratificadas e quadro dos cargos de provimento 

efetivo; e, acesso ao Portal de Transparência da Câmara de Vereadores do Município. 

Na pesquisa por despesa, por órgão, pode-se ter acesso a determinado exercício 

e mês, a origem do recurso (por exemplo, manutenção e desenvolvimento do ensino, 

salário educação, entre outros), órgão a ser consultado (por exemplo, permite 

consultar o gabinete do prefeito e vice, as secretarias, a procuradoria, entre outros), 



203 
 

administração (por exemplo, agência reguladora ou câmara de vereadores ou 

prefeitura municipal), destinação (elege-se em todas ou livre) e unidade (que 

dependerá, por exemplo, se o órgão a ser consultado é a Secretaria da Saúde, a 

opção entre todas, o Fundo Municipal da Saúde com Recursos do Município ou com 

Recursos do Estado ou com Recursos da União).  

Para exemplificar, elegeu-se o exercício de 2015, mês de dezembro – em virtude 

do projeto usado como estudo de caso abranger apenas os anos de 2013-2014; no 

item recurso, a modalidade de todos; no órgão a ser especificado, o da Secretaria 

Municipal de Saúde; quanto à Administração, em todas as administrações; na 

destinação, referente a todas; e, na unidade do Fundo Municipal da Saúde com 

Recursos do Município (Anexo E – Despesas por órgão). Disso surge o código: 12 01; 

órgão: Secretaria Municipal da Saúde; unidade: Fundo Municipal da Saúde com 

Recursos do Município; valor orçado: R$ 47.672.705,89; e pago: R$ 43.456.209,59.   

Desse código aparecem 28 registros e 28 rubricas (Anexo F – Rubricas). Nessas 

encontrou-se despesas variadas. Por exemplo, obrigações patronais, indenizações 

trabalhistas, obras e instalações, material de consumo, material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita, equipamentos e material permanente, entre outros. As despesas 

recebem a seguinte classificação: orçado, atualizado, empenhado, liquidado e pago. 

Analisa-se a rubrica 3.3.90.32 (Anexo G – Rubrica 3.3.90.32: material, bem ou serviço 

para distribuição gratuita), referente a material, bem ou serviço para distribuição 

gratuita, com o pagamento de R$ 1.082.629,46, do qual, uma vez detalhado, 

encontrou-se 47 registros, com o acesso à identificação da compra, o 

credor/fornecedor, o total de empenho, o total liquidado e o total pago. Elegeu-se o 

primeiro fornecedor Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. no total de R$49.912,50, 

identificação 56.998.701/0032-12, comportando três ações (Anexo H – Despesas: 

materiais hospitalares): 1. (19/02/2015) Trata-se de ação de assistência farmacêutica 

básica, isso quanto à classificação adotada, conforme já se referiu no segundo 

capítulo deste trabalho, e nesta consegue-se verificar que se tratava da compra de 

tiras teste de medir glicose, identificando em campo próprio o credor, a base legal, o 

item que se referia, sendo um tubo com tira de teste de medir glicose, tubo com 50 

tiras, na quantidade de 315 caixas, com valor unitário de R$ 27,50 e total de R$ 

8.662,50 (Anexo I – Materiais hospitalares: primeira ação); 2. (15/05/2015) Refere-se 

ao mesmo material. Todavia, o número de 500 tiras, perfazendo o valor de R$ 

13.750,00 (Anexo J - Materiais hospitalares: segunda ação); 3. (16/06/2015) com o 
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mesmo material, porém com 1000 caixas totalizando R$ 27.500,00 (Anexo L - 

Materiais hospitalares: terceira ação). Para essa informação foi preciso selecionar 21 

itens (21 clics), dos quais 7 itens foram para qualificar a pesquisa. 

Precisou-se fazer esse detalhamento das ações para realizar as considerações 

a seguir, restando claro o que, com maior profundidade, se afirmou no capítulo 

terceiro, qual seja, que no Portal Transparência somente é possível ter-se 

conhecimento de informações de gestão orçamentária e fiscal. Já através do Sistema 

Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), é possível ter-se as demais 

informações de interesse dos cidadãos.  

Pelo Relatório Estatístico, publicado pelo e-SIC do Município, verificou-se que, 

em 2015, houve 13 pedidos, sendo um deles indeferido. Refere-se o prenome da 

pessoa e a data de requerimento, mas não é possível acessar-se a pergunta nem a 

resposta. Assim, o acesso restringe-se ao requerente. Observa-se, ainda, que esta 

análise é quantitativa, e não qualitativa. Ademais, os questionamentos formulados não 

foram levados a público (Anexo M – Relatório estatístico do e-SIC). 

Também não foi possível encontrar, de forma clara, o valor gasto em 

medicamentos, próteses e cirurgias, bem como se esses constam ou não na lista do 

SUS; qual é o órgão competente na dispensação do medicamento, quanto foi 

dispensado; quais postos de saúde receberam; se a compra dessa quantidade é tida 

como normal para um Município do porte de Santa Cruz do Sul; o que indicaria um 

problema de saúde pública, envolvendo determinada doença devido à sua incidência; 

e outras informações que poderiam esclarecer e informar o cidadão da gestão da 

saúde em seu Município.  

Ainda, as rubricas identificadas são diversas, indo desde indenizações 

trabalhistas a gastos com a folha de pagamento e obrigações tributárias, entre outros, 

o que faz surgir a interrogação: a verba para a saúde é para saúde pública ou inclui 

gastos de outra espécie, esses relacionados à gestão da saúde? 

Outra análise realizada foi no sentido de que há apenas a discriminação dos 

gastos com as ações do Poder Judiciário, em que a parte era a Defensoria Pública, 

que, apesar de ser a demandante principal, não é a única. Dessa forma, não é possível 

a sociedade saber se esses gastos ultrapassam ou não o investido na saúde, se se 

investe o suficiente e se a judicialização é realmente um problema, ou se ela é 

decorrente da falta de investimento. 
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Ainda, foram necessários, em média, vinte “clics” para se chegar ao objetivo final, 

ou seja, é um acesso que demanda escolhas e o conhecimento de conceitos como 

rubrica, diferença entre valores pagos e empenhados, dentre outros, de forma que 

não há um acesso claro e transparente, o que dificulta ao cidadão comum ter acesso 

rápido e informativo sobre os gastos públicos efetuados. 

Assim, frente a toda essa análise, afirma-se que o Portal de Transparência de 

Santa Cruz do Sul não é exatamente “transparente”, ao menos nos padrões de 

transparência que a presente tese propõe; ele cumpre com a obrigação estipulada por 

lei, ou seja, a transparência no que se refere às atividades orçamentárias e fiscais, 

permitindo o conhecimento das mesmas pelos cidadãos, mas a maneira com que tais 

informações são expostas não é “transparente”. 

Entende-se que a quantidade gasta, em uma ou em outra medida, ou seja, os 

números, não permite ao cidadão ficar informado sobre a Administração Pública de 

seu Município, sendo que, atualmente, para o mesmo saber a quantidade de gastos 

na compra de medicamentos, em ações judiciais, entre outras informações, terá que 

requer tal informação pelo Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão 

(e-SIC) do Município. 

Tem-se, pois, um Portal de Transparência “não transparente” e um acesso à 

informação “sem informação”. 

Justifica-se que se possui um Portal de Transparência que peca na transparência 

dos gastos realizados, não é “transparente”, “claro”, “descodificado”, são números 

com uma detalhada discriminação que não levam à informação conclusiva sobre a 

gestão da saúde pública no Município. Também, é um acesso à informação limitado, 

precário, dependente de solicitação, não há a preocupação em fazer uma 

Administração Pública aberta, democrática.  

No entanto, é dever objetivo do Estado a garantia dos direitos fundamentais em 

zelar pelo acesso à informação, através de instrumentos qualificados, “transparentes” 

que possam fomentar e prover a informação para se concretizar uma gestão 

participativa, cidadã, o que se discute a seguir. 
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6.3 O dever dos entes estatais de prestar informações e de transparência em 

face das políticas públicas354 

 

Quando investigada a proteção dos direitos fundamentais de acesso à 

informação e de transparência, acredita-se que a questão não está em “se” estes 

direitos devem ser protegidos e garantidos, mas em “quem” e “como” deve ocorrer tal 

proteção.  

Nesse rumo, o Estado não mais toma as vestes de um opositor dos direitos 

fundamentais, mas, mais, de um concretizador e protetor desses mesmos direitos. 

Dessa forma, em toda e qualquer ação o Estado deve proteger os direitos 

fundamentais e não apenas àquelas que infrinjam os direitos fundamentais, uma vez 

que a dimensão objetiva deve ser realizada quando de uma violação, infração estatal, 

como em um caráter preventivo, voltado à conformação de toda a ordem jurídica para 

atuar de acordo com os direitos fundamentais e, justamente, evitar violações.  

Nota-se que sobre todos os entes estatais recai o dever de proteção: ao Poder 

Legislativo, na edição de leis e de políticas públicas; ao Poder Executivo, no sentido 

de executar essas políticas de forma eficaz e eficiente; e, ao Poder Judiciário no 

controle quando houver omissão ou ineficácia.  

Por isso, constitui dever da Administração Pública zelar pelos direitos 

fundamentais em suas relações com os cidadãos, ou seja, constitui dever da 

Administração Pública permitir o acesso à informação e à transparência de políticas 

públicas, bem como proteger esses direitos contra ameaças de terceiros. 

Nesse contexto, a informação e a transparência tornam-se instrumentos contra 

a omissão e a ineficácia de políticas públicas, ao mesmo tempo em que permitem a 

fiscalização e o controle das mesmas, garantindo e protegendo, dessa maneira, os 

direitos fundamentais. 

A regra da legislação atual é a publicidade dos atos estatais, sendo o sigilo a sua 

exceção, que somente será legítimo na medida em que for para proteção de direitos 

fundamentais da sociedade355. Todavia, para se cumprir a regra, é preciso que essa 

                                                           
354 Deve-se ter o cuidado de deixar claro que não se compreende que esse dever apenas seja em 
função das políticas públicas, porém, em virtude do objetivo dessa tese, faz-se a delimitação nesse 
sentido. 
355 Não se descarta que haverá situações em que, apesar de não serem classificadas como sigilosas 
pela lei, por apresentarem importância e contrariarem o direito fundamental à privacidade, devam ser 
resguardas. Cita-se o exemplo, para tanto, os concursos e as provas públicas que não revelam o 
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publicidade seja marcada por informações compreensíveis, “decodificadas”, que a 

informação seja qualificada, da forma que se propõe aqui. Em um sentido: não basta 

a informação pela simples informação: é preciso que o cidadão seja capaz de 

compreendê-la, a fim de que possa acompanhar, adequadamente, as atividades da 

Administração Pública. 

Nesse caminho, conduz-se a uma Administração Pública clara e transparente, 

em que o cidadão, na ordem de administrador (e não de mero administrado), enquanto 

ator, seja partícipe da coisa pública.  

Entretanto, para alcançar-se essa concepção, é preciso que haja um lócus que 

permita ao cidadão tomar essa posição em busca de uma Administração Pública 

democrática, conforme prevê a própria Constituição.  

A legislação brasileira, como verificado, apresenta dois instrumentos que 

possibilitam, ao cidadão, o acesso à informação e à transparência, sendo estes o e-

SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de informação ao Cidadão) e o Portal de 

Transparência.  

Conforme já referido, o e-SIC, previsto na Lei de Acesso à Informação (pelo 

Decreto 7.724/12 e, portanto, posterior à vigência da Lei de Acesso à Informação) e 

desenvolvido pela Controladoria-Geral da União, comporta uma forma de 

transparência passiva, onde o cidadão deve requerer à Administração Pública a 

informação que deseja, estando esta obrigada a fornecê-la, a menos que seja sigilosa 

(SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, 

<http://www.acessoainformacao.gov.br>).  

Já no Portal de Transparência tem-se uma transparência dita ativa, em que, ao 

Estado e a seus entes, cabe o dever de disponibilizar dados de cunho orçamentário e 

fiscal (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, <www.portaldatransparencia.gov.br>).  

Dessa forma, se o cidadão desejar ter informações de quanto foi gasto na 

judicialização da saúde, por exemplo, apesar de essa ser uma matéria de cunho 

orçamentário, terá que requerer ao e-SIC, valendo o mesmo se ele quiser saber o 

número de postos de saúde existentes do Município. No Portal de Transparência, 

como se pôde verificar alhures, encontram-se a compra de materiais, as indenizações 

trabalhistas, informações essas de cunho orçamentário e fiscal, que, todavia, não 

levam o cidadão a ter um real alcance da situação, pois não é possível concluir-se, de 

                                                           
responsável pela correção da prova. Nesses termos, pode-se citar a obra “O Direito à Intimidade na 
Era da Informática: A necessidade de proteção dos dados pessoais” de Têmis Limberger (2007). 

http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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imediato, qual é o medicamento ou tipo de prótese mais solicitado, os valores gastos 

com os mesmos, o que seu fornecimento representa de impacto no orçamento da 

saúde, entre outros aspectos. 

Nesse sentido, o que se observa são dois instrumentos com distintas naturezas 

e funções. Todavia, com o Canal de Informação e de Transparência em Políticas 

Públicas (CITAPP), quer-se mais, pois entende-se que, apesar dos avanços 

verificados, não existe um sistema qualificado de gestão pública que permita ao 

cidadão participar, informar, fiscalizar e controlar as políticas públicas. O Estado não 

disponibiliza instrumentos suficientes e qualificados para esse fim, pelo menos não 

com a abrangência e eficácia necessárias, sendo possível falar-se, inclusive, em uma 

proteção insuficiente (Untermaβschutz) em termos de políticas públicas.  

O Estado, no exercício de seu dever de proteção, não deve ficar omisso 

esperando alguém questioná-lo sobre o serviço que presta, como é o caso do e-SIC, 

nem apresentar apenas números, sem a devida justificativa ou explicação clara dos 

mesmos, como ocorre no Portal de Transparência, pois, do contrário, não estará 

cumprindo adequadamente com seu dever constitucional, agindo de forma 

insuficiente. 

Os entes estatais até podem estar cumprindo a lei, ou seja, agindo dentro de um 

padrão de legalidade. Porém o direito fundamental de acesso à informação e à 

transparência, bem como a necessidade de participação por meio do status activus 

processualis exigem uma atuação qualificada que vá além desse mero patamar legal, 

isto é, uma atuação suficiente em termos de cumprimento de seu dever estatal 

(Schutzpflicht), para além do mero cumprimento de seu dever legal.  

Entende-se que, no exercício de sua função, ele precisa ir além, pois a 

informação e a transparência comportam um dever do Estado e de seus agentes de 

fornecer informações que permitam a fiscalização e o controle de suas ações e das 

políticas públicas, não podendo o cumprimento dessa obrigação ser dependente de 

requerimento, devendo, para tanto, agir proativamente. 

Cabe registrar que, com isso, não se pretende que toda e qualquer informação 

seja disponibilizada, tanto que hoje a própria lei possui o limitador quanto à 

classificação de segredo e frente ao próprio direito de privacidade, como também não 

se descarta outra natureza de informações que precisarão ser reservadas, para 

garantir contratos, licitações, entre outros. O objetivo é que o cidadão possa 

acompanhar as atividades da Administração Pública, até mesmo porque uma 
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disponibilização de informações sem limites e sem filtro poderá levar o Canal a não 

cumprir o efeito a que se propõe.  

Por isso é que se sustenta, aqui, que o acesso à informação e à transparência, 

da forma qualificada que este trabalho propõe, agem como pressupostos de garantia 

e de proteção de todo e qualquer direito fundamental, de eficácia e de eficiência de 

políticas públicas de toda natureza.  

Embarcando nessa concepção, afirma-se que o Canal de Informação e de 

Transparência em Políticas Públicas (CITAPP) instrumentaliza essa proposta, através 

do projeto-piloto em Santa Cruz do Sul, na área da saúde (o que não impede que ele 

possa estender-se às demais áreas). Não se pode olvidar, contudo, que o objetivo, 

aqui, não se limita ao acesso e à transparência de informações, mas ao acesso e 

transparência de dados qualificados, decodificados e conclusivos à sociedade. A 

questão passa, pois, pelo próprio conceito de acesso à informação e transparência 

que o Estado vem adotando em suas legislações, em um conceito formal, restritivo, 

que não permite uma qualidade de informação e transparência. 

Com esse objetivo, veja-se o exemplo de Santa Cruz do Sul, quanto à Secretaria 

da Saúde, ressaltando-se o déficit de informação, em que se citam alguns problemas: 

1. Não há um instrumento que una as informações orçamentárias e fiscais e as 

informações da Secretaria da Saúde, como quantidade de postos, quantidade de 

leitos, entre outras; 2. As informações do Portal de Transparência não permitem ao 

cidadão concluir se o dinheiro gasto com medicamentos, próteses, cirurgias, entre 

outros, está dentro do orçamento do Município; 3. Não é possível analisar o problema 

da judicialização da saúde no Município, porque esses dados não são divulgados pela 

Administração Pública, bem como a consequência da judicialização no orçamento da 

Secretaria; 4. As informações que existem não são “claras”, compreensíveis, de fácil 

acesso e “decodificadas”, ou seja, “transparentes” para o cidadão, o que foi verificado 

na análise realizada no Portal de Transparência e no sistema e-Sic do Município de 

Santa Cruz do Sul (conforme visto acima e nos anexos B-M).  

Nesse olhar, a premissa é: sem acesso a uma informação e transparência 

qualificadas, não há como possibilitar a participação dos cidadãos na coisa pública, 

pois, para se conceber uma legítima e eficaz participação, controle e fiscalização da 

Administração Pública, é preciso que haja informações “compreensíveis”, “claras” e 

“decodificadas”, que essas informações sejam “transparentes”, ou seja, não basta a 

simples disponibilização de dados à população; é preciso apresentá-los de maneira 
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que possam ser compreendidos e permitam a participação do cidadão, no 

planejamento, na execução e nos resultados das políticas públicas, como proposto 

aqui. Dessa forma, participação, acesso à informação e transparência aparecem como 

elementos propulsores uns dos outros e como propulsores da própria Administração 

Pública, no exercício de suas tarefas.  

Na mesma linha, o conceito de transparência que aqui se adota vai no sentido 

de que as informações disponibilizadas sejam verdadeiras e compreensíveis ao 

cidadão comum, de modo que possa tomar conclusões a partir delas; que, junto ao 

rigor técnico exigido, tenha-se uma exigência de rigor no compromisso de torná-las 

acessíveis à população de uma forma fácil e com conteúdo didático. 

É preciso, pois, que haja uma “transparência” do próprio Portal de Transparência. 

O princípio da transparência não pode fechar-se no sentido único de disponibilizar 

informações, devendo ir além, permitindo que o cidadão acompanhe, controle e 

fiscalize as próprias políticas públicas. 

Nesse sentido, é que se afirma: compreende dever do Estado e de seus entes 

prestar informações e ter transparência no âmbito das políticas públicas, enquanto 

conformação necessária da própria concepção de Estado Democrático de Direito, 

visto que a publicidade dos atos estatais é elemento da concepção de democracia. 

É nessa linha que se propõe o Canal de Informação e Transparência em Políticas 

Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), como projeto-piloto a ser implantado no 

Município de Santa Cruz do Sul na área da saúde, um Canal que, ao mesmo tempo, 

proporcione a compreendida transparência ativa e passiva hoje determinada pelo 

Estado, bem como abranja, de forma qualificada, as informações referentes à 

Administração Pública e às políticas públicas do Município na área da saúde, com 

uma abrangência maior de informações, numa perspectiva qualitativa, e não apenas 

quantitativa. 

Compreenderá as informações próprias do Portal de Transparência, além das 

informações que possam ser adquiridas no e-SIC e todas as outras informações, 

como obras, despesas, número de vagas em hospitais, valores gastos em 

determinados medicamentos, como o medicamento que é mais solicitado – o que 

poderá levar, inclusive, a programas preventivos a determinadas doenças. O objetivo 

não está só em controlar e fiscalizar as políticas públicas, em sua eficiência, mas, 

mais: quer-se que o próprio Município se conheça e passe a atuar conforme as suas 

necessidades, na prevenção do problema. 
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Prosseguindo, da forma que o Estado concebe a proteção dos direitos 

fundamentais através do Portal de Transparência e pelo e-SIC hoje existentes, recai 

sobre ele que, assim agindo, vem a proteger insuficientemente os direitos 

fundamentais, ou seja, o seu dever de tutela, de proteção, apresenta-se na concepção 

de uma “proteção insuficiente” (Untermaβverbot). Dessa forma, uma maior proteção a 

esses direitos deve ser delegada, o que só será possível a partir de instrumentos que 

possuam um conceito de informações qualificadas e transparentes, como se propõe 

no  CITAPP. 

E, aqui, não se está falando apenas em um tom retórico, muitas vezes utilizado 

em decisões envolvendo os direitos fundamentais. O estudo de caso realizado chegou 

a essa conclusão através de pesquisa e análise de dados presentes no relatório 

parcial do projeto referente à judicialização da saúde no Município de Santa Cruz do 

Sul, podendo-se, novamente, afirmar que o Estado e seus agentes estão protegendo 

de forma insuficiente o direito de acesso à informação e à transparência, o que pode 

levar, eventualmente, a uma proteção insuficiente também dos outros direitos 

fundamentais em espécie. 

Todavia, na presente tese, seguindo-se a linha que consubstancia a própria 

teoria do “dever de proteção estatal”, que engloba em sua conformação também a 

vinculação dos particulares, busca-se afirmar que não só se compreende que o 

Estado não está cumprindo com o seu dever de proteção, mas a própria sociedade. 

Para essa afirmação, apresenta-se jurisprudência em que o Supremo Tribunal Federal 

atribui também à sociedade o dever de garantia dos direitos fundamentais de grupos 

sociais.  

Veja-se que, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

2.435/RJ, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio, que possuía como 

objeto a impugnação da Lei n. 3.542/01, do Rio de Janeiro, que obrigava as farmácias 

e drogarias a concederem descontos progressivos na compra de remédios por 

pessoas acima de sessenta anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o dever de 

proteção não só é uma obrigação estatal, mas da generalidade dos cidadãos nas suas 

relações privadas. O fundamento contrário reteve-se ao fato de que a lei estaria 

violando, entre outros princípios, o da igualdade e da livre concorrência e iniciativa.  

Na ocasião, entendeu-se que não é só tarefa do Estado a garantia dos direitos de 

determinados grupos sociais (no caso, os idosos), visto que a proteção dos direitos 
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fundamentais é tarefa de todos, Estado e sociedade (BRASIL, 2002, 

<http://www.stf.jus.br>).  

No mesmo sentido, tem-se a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

2.163/RJ, Ministro Relator Nelson Jobin, que dispõe sobre o pagamento de meia-

entrada em casas de diversões, praças desportivas e similares, beneficiando jovens 

até 21 anos BRASIL, 2000, <http://www.stf.jus.br>). Outro exemplo que também pode-

se alcançar é uma decisão de 1989, sendo o Ministro Relator Célio Borja, referente à 

concessão, por lei estadual do Amazonas, de isenção de tarifa de transportes 

coletivos, urbanos e fluviais, a usuários deficientes, idosos, policiais em serviço e 

estudantes da rede oficial durante o período letivo (BRASIL, 1989, 

<http://www.stf.jus.br>). Todas as decisões tiveram como fundamento que o prejuízo 

seria maior aos cidadãos do que à prestadora de serviços. 

O que se quer afirmar é que o Supremo Tribunal Federal vem a conceber um 

dever da própria sociedade quanto aos direitos fundamentais. Ou seja, que nas 

relações entre os indivíduos incide a proteção estatal (o que remete à concepção de 

eficácia dos direitos fundamentais contra terceiros - Drittwirkung) e da sociedade 

quanto aos direitos fundamentais, na ordem de a sociedade compartilhar com o 

Estado essa obrigação. 

Nesse intuito, quer-se afirmar que o dever de proteção não só é do Estado 

quanto ao direito de acesso e de transparência, mas da própria sociedade, que deve 

exigir, fiscalizar e controlar esses direitos, como deveres que lhe são impostos, pois, 

se assim não fizer, estará também se omitindo quanto às políticas públicas e quanto 

à garantia de tantos outros direitos fundamentais, como a saúde. 

Sobre a sociedade também recai o dever de atuar conjuntamente na proteção 

desses direitos, devendo cooperar para a eficácia de políticas públicas. A cooperação 

deve ser entre Secretaria da Saúde, Ministério Público, advogados particulares, Poder 

Judiciário e a própria sociedade (por exemplo, o Gabinete de Assistência Judiciária 

Gratuita - GAJ), como dever de todos quanto à proteção dos direitos fundamentais. 

 Nesse ato, estar-se-á garantindo também o que a doutrina (FREITAS, 2014) 

(HACHEM, 2014) (devido à jurisprudência esparsa sobre o tema) apresenta como 

direito fundamental à boa Administração Pública, pois a Administração Pública será 

transparente e acessível, eficaz e eficiente, havendo participação cidadã dos seus 

autores, o que completa sua concepção principal, a Administração Pública a favor do 



213 
 

cidadão, como sendo forma de garantia dos direitos fundamentais, na concepção de 

não apenas direitos frente à Administração Pública, mas através dela. 

No presente tópico, procurou-se determinar “quem” deve proteger os direitos 

fundamentais, havendo-se concluído que tal tarefa é tanto do Estado quanto da 

sociedade. Agora, faz-se necessário abordar “como” esses direitos devem ser 

protegidos, passando-se, assim, às conclusões referentes ao status activus 

processualis. 

 

6.4 O status activus processualis como fundamento de implementação do 

Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP 

SAÚDE)  

 

Uma das preocupações encontradas em relação à dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais e ao dever de proteção estatal refere-se à praticidade dessas 

teorias, ou seja, retirá-las do plano formal para o material, do técnico para a prática. 

Dito de outro modo: o “como” proteger e efetivar esses direitos. 

Nesse sentido, citam-se como referenciais autores como Peter Häberle (1972), 

Konrad Hesse (1995), Christian Calliess (2001 e 2006), Horst Dreier (1994 e 2013) e 

Erhard Denninger (1992 e 2011), para os quais a teoria dos direitos fundamentais 

precisa alcançar um plano material, qualitativo, o que, de certa forma, torna-se 

unicidade de que isso só decorreria de um procedimento e organização para esse fim, 

na ideia de proteção dos direitos fundamentais pelo procedimento.  

Fala-se em concretizar o princípio da organização e do procedimento, por meio 

de mecanismos. Todavia e aqui importante, nenhum autor dá exemplos concretos, o 

que acaba relegando esse princípio a um aspecto mais formal. 

O pressuposto entre os autores é o mesmo, qual seja: que decorre da dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais e do dever de proteção o princípio da organização 

e do procedimento das instituições públicas e privadas. Dessa forma, na concepção 

da realização dos direitos fundamentais, através de organização e procedimentos, 

trata-se de garanti-los não só através do direito, mas por um procedimento, uma 

organização, segundo a concepção de que ao Estado não cabe apenas garantir e 

proteger os direitos fundamentais, mas também materializá-los e criar as condições 

para o seu exercício. 
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Essa é a concepção de Peter Häberle (1972, p. 44-131), que acaba por 

fundamentar tal princípio, quando apresenta o status activus processualis, e o faz 

como status da nova ordem democrática, o status de um Estado Prestacional, no seu 

dever de proteção aos indivíduos. O próprio autor elabora essa concepção a partir da 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 

Esse conceito aparece conectado, por sua vez, com a noção de “sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição” (HÄBERLE, 1978d, p. 155-181), no sentido de 

uma interpretação que não seja apenas dos órgãos oficiais, mas de entes estatais, 

organizações não estatais, grupos sociais e da própria sociedade, no sentido de se 

potencializar uma interpretação aberta, democrática e plural. Há a afirmativa corrente 

em suas obras de que a sociedade deve participar na interpretação constitucional, 

pois é ela que vive o contexto regulado por aquela norma, ou seja, ela precisa 

participar na condução do seu próprio destino – sendo que o fator cultura, tempo e 

história alcançam grande importância nessa teoria. E aqui não se refere só a um 

processo institucionalizado de interpretação da Constituição, mas a todo 

procedimento que visa proteger e garantir os direitos fundamentais. 

Sua teoria, em um primeiro momento, foi destinada apenas à interpretação 

constitucional, vindo ele a incluir, mais tarde, nos adendos (Nachträge), o Poder 

Legislativo e o Executivo – de modo que, quando o autor fala da interpretação 

constitucional aberta, com a participação de todos, ele inclui o Poder Legislativo e 

Executivo, afirmando que, no processo de interpretação de atos tanto legislativos 

como executivos, deve haver uma interpretação aberta e plural (HÄBERLE, 1978d, p. 

155-181). 

A questão reside, por sua vez, conforme já referido, em como materializar tal 

teoria. Nesse olhar é que o autor apresenta a noção de status activus processualis, 

oriunda da teoria de Jellinek (1905), porém de forma aprofundada, visto que, em uma 

visão da dimensão objetiva, o status activus não seria suficiente, devido à sua limitada 

participação e concepção adotada no status proposto por Jellinek. Häberle. Dessa 

forma, apresenta uma participação através de um procedimento aberto e plural na 

interpretação dos direitos fundamentais.  

É preciso ponderar-se, ainda, que, quando se fala de status, está-se falando de 

uma posição do sujeito frente ao Estado, de forma que o status activus processualis 

concebe ao indivíduo o direito de participar “no” e “em face do” Estado, devendo o 
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Estado, consequentemente, permitir essa participação, concebendo mecanismos 

para que isso ocorra. 

Häberle (1972, p. 44-131) apresenta essa concepção e fala de participação 

através de procedimentos por meio de organizações não judiciais, asseverando que 

a concretização do status activus processualis se dá por instrumentos extrajudiciais 

que proporcionem um processo aberto, plural e democrático do Estado, integrando 

interesses públicos e privados.  

Häberle, todavia, não refere de forma clara quais seriam tais procedimentos. O 

exemplo que alcança sustenta que, no processo referente à Administração Pública, 

em situações que envolvem interesses privados e públicos, esses devem ser 

ponderados conjuntamente quando da decisão.  

Dessa forma, apesar de desenvolver o conceito de status activus processualis, 

Häberle não avança significativamente, visto que não apresenta mecanismos 

específicos para esse fim, apenas concebendo-os como extrajudiciais. 

O que se observa em concreto é a noção de procedimentos que venham 

fundamentados e concebidos em uma ordem democrática, plural e aberta, ou seja, 

através da participação cidadã, mas também, e de mesma importância, na ideia de 

que esses mecanismos sejam regrados pela publicidade das ações estatais, com 

acesso à informação e à transparência dessas informações, de forma qualificada e 

transparente, o que compreende não somente a disponibilização de dados 

verdadeiros, mas também “claros” e “decodificados”. 

Já se afirmou, nesta tese, repetindo-se, aqui, que tanto o acesso à informação 

como a transparência e a participação social são elementos que se propulsionam, 

visto que, sem acesso à informação e à transparência, não se viabiliza a participação, 

ao mesmo tempo em que, sem participação e compromisso social, não há acesso à 

informação e à transparência. Tem-se, pois, uma via de mão dupla, onde um elemento 

impulsiona a concretização do outro. 

Sem instrumentos concebidos nessa base, a participação daí resultante será 

ilegítima, o que traz novamente o perigo de uma legitimidade formal, que também é 

uma grande crítica que se faz quando da intervenção do amicus curiae nos processos. 

Todavia, aqui é mais grave o porquê de o cidadão não saber do que está participando 

e não ter a certeza de ser ouvido. 

Quanto mais transparência, mais efetividade se dará ao direito fundamental e 

mais efetividade e eficácia se concederá às políticas públicas. Pode-se dizer, também, 
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que, quanto maior o controle do Poder Executivo, menos espaço se dá aos seus 

déficits, somente se permitindo o controle se houver a publicidade e a democracia 

como regente dos seus atos. Conclui-se, assim, que o acesso qualificado a 

informações, sendo essas transparentes e permitindo a participação social, são 

fatores de grande mudança do Poder Executivo. 

Nesse caminho, concebendo-se como dever do Estado tanto a disponibilização 

da informação e a transparência, como o dever de conceber mecanismos e 

procedimentos para que a sociedade possa participar, com fundamento no status 

activus processualis, é que se propõe o CITAPP (Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas). Trata-se de uma participação através de um 

mecanismo, procedimento aberto, plural e transparente, a fim de concretizar os 

direitos fundamentais a partir do controle de políticas públicas.  

Estar-se-á, assim, materializando a teoria do status activus processualis, 

trazendo-a para a prática dos direitos fundamentais. Daí conceber-se um dever de 

proteção do Estado ampliado: 1) quanto ao acesso à informação e à transparência; 2) 

quanto à participação social; 3) quanto à existência de mecanismos e de 

procedimentos para esse fim. 

O mecanismo proposto é esse: extrajudicial, público (participação) e 

transparente (acesso à informação e à transparência). Concebe-se, dessa forma, que 

tal mecanismo pode constituir-se em um importante instrumento que reforça e 

possibilita uma maior eficácia e efetividade de políticas públicas, como arma contra 

omissões e ineficácia de políticas públicas, enquanto mecanismo e status fundamental 

na concretização dos direitos fundamentais. Na visão de um espaço tido como 

qualificado em matéria de políticas públicas, voltado para o seu controle, sim, mas, 

mais do que isso, que através dele se alcance a concretização dos direitos 

fundamentais envolvidos nas políticas públicas. Frente a essas considerações e 

características é que se apresenta o CITAPP SAÚDE – Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas da Saúde no Município de Santa Cruz do Sul. 
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6.5 A proposta: um Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas 

da Saúde (CITAPP SAÚDE) frente ao estudo da judicialização da saúde em 

Santa Cruz do Sul  

 

Tecidas todas essas considerações nos tópicos anteriores, que procuraram dar 

uma conformação e fundamentação teórica ao Canal de Informação e Transparência 

em Políticas Públicas (no caso, voltado à Saúde no Município de Santa Cruz do Sul), 

busca-se, agora, apresentar um esboço esquemático de algumas informações 

qualificadas que se entende necessárias para viabilizar o exercício do status activus 

processualis, bem como cumprir com o dever de informação e de proteção atribuídos 

ao Estado e a seus entes. 

Segue, nesse caminho, uma proposta, ressaltando-se que a tabela apresentada 

não pretende ser exaustiva, podendo, eventualmente, ainda outras informações ser 

acrescentadas: 

 

Natureza da Informação Conteúdo da Informação 

1. Fiscais e gestão orçamentária - Repasse da União, do Estado e do 
Município (repasse planejado e o 
repassado até o momento) 
- Valor gasto com medicamentos, 
próteses e procedimentos 
- Medicamento, procedimento ou 
prótese com maior impacto no 
orçamento 

2. Recursos Humanos - Cargo e Salário 
- Horário de expediente 
- Local de trabalho e contato 

3. Unidades de Atendimento - Quantidades de unidades de 
atendimentos  
- Competência de cada unidade   
- Quantidade de leitos hospitalares 
- Localização, delimitação de área, 
quantidade e cargo dos profissionais e 
horário de atendimento 

4. Políticas Públicas - Ações e programas da Secretaria da 
Saúde 

5. Farmácia  - Medicamentos disponíveis 
- Inclusão ou não destes medicamentos 
estão ou não na lista 
- Falta de medicamentos 
- Requisitos para retirada dos 
medicamentos 
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6. Judicialização da Saúde - Valor gasto com as ações e 
comparativo com o orçamento da 
Secretaria da Saúde 
- Quantidade de ações 
- Inserção ou não do pedido nas 
competências do Município 
- Requisitos para demandar 
judicialmente  
- Notícias variadas sobre a 
judicialização da saúde 

7. Ouvidoria da Saúde - Atendimento on-line e presencial 
tentando resolver as contingências da 
área de saúde 

8. Betha Fly Saúde - Acesso ampliado do sistema quanto 
aos dados dos pacientes ao Poder 
Judiciário, Ministério Público e Gabinete 
de Assistência Judiciária Gratuita – 
GAJ, dos dados do paciente. 

9. Sistema CACO-JUS - Canal de Abertura e Cooperação em 
Judicialização da Saúde 

10. Conselho técnico e de especialistas - Grupo de estudantes de farmácia e de 
medicina, coordenado por um 
farmacêutico e um médico, para 
elaborar parecer frente a possível troca 
de medicamentos para os que contém 
na lista do SUS e na elaboração de lista 
especializada a fim de incluir o princípio 
ativo do medicamento e seu nome 
comercial – convênio com a 
Universidade de Santa Cruz do Sul 

11. Publicidade  - Notícias semanais das atividades da 
Secretaria da Saúde 
- Campanhas de vacinação e outras 
diversas 
- Novas unidades de atendimento 
- Informações sobre determinadas 
doenças e formas de prevenção 
- Serviços prestados pela Secretaria 
- Agenda de atividades 
- Lista de medicamentos e 
procedimentos de competência de cada 
ente federado 
- Normativas de fraldas e leite 
- Protocolos que devem ser obedecidos 
para requerimento de cirurgia, 
procedimentos, próteses e afins 

 

Dito isso, passa-se, agora, a especificar o conteúdo das informações 

qualificadas a serem prestadas pela Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Sul. 
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1. Fiscais e gestão orçamentária: a primeira proposta, que é de obrigação legal 

e em tese prevista nos Portais de Transparência, são as informações do repasse anual 

da União, do Estado e do Município, o repasse planejado e o repasse até o momento. 

Para o cidadão compreender esse tipo de informação, faz-se necessário um 

comparativo do repassado no ano e o repassado nos anos anteriores, como também 

um comparativo por mês do que foi realmente repassado ao Município em matéria de 

saúde, o que poderá fazer o cidadão entender o porquê de determinada obra haver 

sido paralisada ou de determinado medicamento estar em falta.  

Além disso, deve constar o valor gasto em medicamentos, próteses, consultas e 

demais procedimentos, mas de forma qualificada, o que poderá, inclusive, possibilitar 

ações preventivas da Secretaria quanto a determinadas doenças; por exemplo, o 

medicamento cloridrato de fluxetina (fluxetina), é um dos medicamentos mais 

requeridos na farmácia da Secretaria da Saúde de Santa Cruz do Sul por pessoas do 

interior, conforme informação da farmacêutica responsável. Nesse sentido, entende-

se que deveria ser disponibilizado o valor gasto com o medicamento mensalmente, o 

valor unitário de cada comprimido, bem como a demanda mensal e anual. A sociedade 

precisa ter a possibilidade de compreender essa informação e o problema a ser 

enfrentado, não só em sentido de gestão orçamentária, mas também como um 

problema de saúde pública. Nesse sentido, possibilita-se que ações da Secretaria da 

Saúde, e da própria Universidade, possam ser planejadas, a fim de saber as causas, 

formar grupos de apoio e tomar medidas preventivas contra determinada doença. 

A discriminação dos medicamentos, de sua quantidade e do valor mensal 

dispensado devem, contudo, ser passíveis de análise pela sociedade. Os cidadãos 

precisam ter a possibilidade de compreender o sistema de saúde do Município. Os 

dados orçamentários estão no Portal de Transparência de Santa Cruz do Sul, no que 

se refere à Secretaria da Saúde; todavia, não se permite realizar essas conclusões, 

como já se asseverou no terceiro capítulo, e como é possível concluir através dos 

anexos (Anexos A-M). 

2. Recursos Humanos: essa informação está mais conectada com a exigência 

de transparência da legislação. Dessa maneira, o cargo e o salário de cada 

profissional que atua frente à Secretaria da Saúde também devem ser públicos, o que 

é realizado pelo Portal de Transparência do Município.  

Todavia, esses dados precisam ser ampliados, no sentido que se deve 

disponibilizar informações sobre cada profissional da saúde, como, por exemplo, no 
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Posto de Saúde de Estratégia de Saúde de Família, em Monte Alverne, interior do 

Município, constando horário de trabalho e função. Isso permitirá a fiscalização do 

agente público em seu serviço. 

Ademais, o cidadão também precisa ter o conhecimento de quem são o(a)s 

agentes de saúde de sua localidade, quantas vezes por mês devem passar na sua 

residência, qual é a função dos mesmos, qual o horário de expediente e como podem 

entrar em contato com eles. 

Dessa forma, como se disse, dados mais qualificados devem ser 

disponibilizados sobre o funcionário público prestador de serviço de saúde, na medida 

de eficiência e fiscalização. 

3. Unidades de Atendimento: através do site da Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz do Sul, pelo acesso ao login do Acesso à Informação, selecionando a Secretaria 

da Saúde, há um link pelo qual se acessa o Guia dos Serviços de Saúde de Santa 

Cruz do Sul (<http://www.santacruz.rs.gov.br>, 2016), contendo atividades e locais de 

atendimento de Saúde. Dessa forma, nesse Guia encontram-se informações 

referentes: a. ao Cartão do SUS, seu cadastramento, recadastramento e local; b. a 

Exames Simples e Consultas Especializadas, local em que esses procedimentos 

devem ser agendados; c. o endereço e a competência da farmácia municipal, distrital 

e estadual. Todavia, apesar de referir que a farmácia municipal atende uma lista de 

medicamentos essenciais para atendimento da necessidade de saúde prioritária da 

população (REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), falha em 

não trazer quais são esses medicamentos; d. encontra-se também o que é preciso 

para a retirada de medicamentos; e. possui-se informações sobre a atenção básica 

(com atendimentos ditos básicos e gratuitos, dando exemplo dos mesmos), que ocorre 

pelas Unidade Básicas de Saúde (UBS), pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) 

e pela Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde; f. informações de Postos de 

Saúde existentes, endereço e telefone. Não existe informação de quem trabalha 

nesses lugares, no sentido de quais profissionais e em que horário de funcionamento; 

g. as unidades de Saúde Mental, com endereço e competência de cada uma; h. os 

Hospitais conveniados e suas competências – no entanto, não há como saber o 

número de leitos e quantos desses leitos estão ocupados em cada hospital; i. os 

pronto-atendimentos (Hospitalzinho e UPA), os casos que configuram urgência e 

emergência, local e contato; j. o Centro Materno Infantil (CEMA), com horário e 

endereço; l. o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contato de 
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emergência; m. ainda, encontram-se informações sobre: o Conselho Municipal de 

Saúde, o Centro Municipal de Atendimento à Sorologia (CEMA), o Centro Regional de 

Referência em Saúde do Trabalhador da Região dos Vales (CEREST/Vales), a 

Unidade Municipal de Referência em Saúde do Trabalhador (UMREST), o 

Ambulatório do Idoso, Diabético e Hipertenso e a Central Odontológica; n. são 

apresentados os Programas que são realizados, como: Prevenção à Violência, Bem-

me-quer, Saúde em Sua Casa, Primeira Infância Melhor, Controle da Tuberculose e 

Hanseníase, Controle de Infecção em Serviços de Saúde,  Planejamento Familiar, 

Serviço Municipal de Atendimento às Hepatites Virais, Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, Serviço de Nutrição e Departamento de Vigilância Sanitária. 

Verifica-se que, de certa forma, as informações das unidades estão previstas 

nesse Guia. No entanto, para fins de controle e de fiscalização, esse deve ser 

aprimorado, pois as informações precisam ser mais abrangentes e qualificadas, 

contendo, por exemplo, o horário de funcionamento de cada unidade, profissionais 

disponíveis, se nessa unidade pode-se retirar medicamentos e quais (isto porque as 

unidades dispensam também medicamentos), horário e competência de médicos, 

número de consultas ofertadas, possibilidade de requerimento on-line (não 

necessariamente todas as consultas, mas alguma quantidade; isso é importante, pois 

sabe-se que, para conseguir consulta nos postos, as pessoas muitas vezes precisam 

madrugar à frente das unidades), campanhas específicas de cada unidade, além de 

outras informações de interesse. 

Tem-se consciência de que o objetivo do Guia é dar uma visão geral acerca da 

atuação da Secretaria de Saúde no Município e entregá-lo ao paciente, dentro de uma 

pasta específica, para ali o cidadão guardar seu cartão do SUS, receituário, 

agendamentos e demais, objetivo que alcança plenamente. 

4. Políticas Públicas: verificou-se que o Guia aponta as políticas públicas do 

Município, o que deve ser inserido também no Canal proposto, no entanto, com mais 

especificações, tais como quantidade de pessoas atendidas por cada programa, 

resultados alcançados, equipe e forma de atuação. 

5.  Farmácia: divulgar os medicamentos disponíveis, não apenas informar que 

esse encontra-se no REMUME. Deve-se ao cidadão a lista completa, com o nome do 

princípio ativo e seu nome comercial. Aqui entra o papel da Universidade, que se 

explicará a seguir, a fim de que equipe especializada possa realizar essa lista, pois, 

muitas judicializações decorrem da busca por uma marca específica, e não com base 



222 
 

no princípio ativo de determinado medicamento, como foi observado quando se falou, 

no segundo capítulo, sobre a judicialização da saúde.  

Além disso, informações como falta de medicamentos e previsão de estoque são 

importantíssimas, para que os cidadãos não saiam desnecessariamente de suas 

residências, tendo, muitas vezes, gastos com deslocamento, alimentação, podendo 

consultar na sua própria casa, no Posto mais próximo ou com o agente de saúde 

responsável por sua região. 

Como se disse, no Guia da Secretaria da Saúde encontram-se os requisitos para 

retirada de medicamentos; todavia, esses precisam ser divulgados de forma mais 

ampla, qualificada, informando o que o Canal pretende proporcionar. 

6. Judicialização da Saúde: como se verificou no segundo capítulo, o problema 

da judicialização da saúde não reside, especificamente, no número de ações, mas na 

sua complexidade de decisão e no impacto que traz para o orçamento municipal. 

Entretanto, essas informações não são alcançadas aos cidadãos, vendo-se, 

frequentemente, notícias referentes à judicialização da saúde e ao gasto com a 

mesma, apresentando valores de significativa monta, o que leva a uma errônea 

compreensão do problema. 

Dessa forma, é preciso, além do valor gasto com a judicialização da saúde no 

Município, verificar o quanto isso impacta o orçamento local, bem como se a 

judicialização ocorreu pelo fato de o remédio estar ou não na lista de competências, 

pois, em estando inserido na lista, representa que o Município não está cumprindo 

com as suas obrigações. Então, o valor gasto com esse tipo de ação deve servir como 

forma de alertar os investimentos na saúde. Veja-se que as conclusões podem levar 

a diferentes caminhos. Entretanto, independente do caminho seguido, o cidadão deve 

possuir essas informações de forma clara.  

Uma nota a ser feita reside no fato de que essas informações poderão ou não 

diminuir a judicialização, visto que, se o Município não está cumprindo com a suas 

obrigações, a demanda aumentará, como também poderá aumentar pelo fato de o 

cidadão ter conhecimento dessa possibilidade pelo acesso à informação. Por isso, 

tem-se aqui o cuidado de reiterar que o objetivo deste trabalho não é a diminuição da 

judicialização, mas sim a qualificação das informações que são trazidas à sociedade 

referentes à Secretaria da Saúde e sobre o sistema de saúde do Município de Santa 

Cruz do Sul, no cumprimento de seu dever estatal de prestar informações qualificadas 

e transparentes. 
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Ademais, tendo a certeza de não haver o medicamento solicitado, prótese, 

procedimentos, o cidadão também deve ser informado como o mesmo poderá 

requerer esse pedido judicialmente, por isso, os requisitos e exigências para a 

judicialização da saúde356 são informações que também devem ser disponibilizadas 

pelo Canal. 

7. Ouvidoria da Saúde: a ouvidoria pretende estabelecer um contato com o 

cidadão, a fim de ter uma resposta em relação às ações realizadas pela Secretaria da 

Saúde. Qualquer cidadão poderá realizar sugestões, críticas, pedir explicações e 

realizar denúncias. Também, possui uma página no Facebook trazendo resultados, 

campanhas, obras realizadas pela Secretaria. 

8. Betha Fly Saúde: através desse sistema é possível centralizar todas as 

informações dos pacientes de acordo com o SUS, tendo como objetivo o melhor 

controle e entrega de serviços de saúde para a população, pois permite acompanhar 

o histórico dos pacientes, como, por exemplo: onde é o posto de saúde em que ele 

consultou pela primeira vez, o que foi diagnosticado, se foi ou não encaminhado para 

um especialista, se aguarda algum procedimento, entre outras informações (BETHA 

FLY SAÚDE, <http://e-gov.betha.com.br>). 

Esse sistema, a princípio, é de acesso das unidades hospitalares e unidades de 

atendimento, que através do número da carteirinha do SUS e senha própria consegue-

se ter as informações dos pacientes. Atualmente, o paciente consegue ter acesso a 

essas informações através de aplicativo específico do programa – Fly Saúde, com o 

número de sua carteirinha e senha própria que deverá ser realizada no próprio 

aplicativo. Nesse aplicativo, é possível o paciente ter informações sobre seus 

agendamentos, atendimentos, exames e medicamentos, citando um caso de exames 

de laboratório o paciente consegue ver a data que foram feitos os exames e a situação 

dos mesmos (BETHA FLY SAÚDE, <http://e-gov.betha.com.br>). Todavia, isso é 

relativamente novo e foi pouco divulgado, apesar de estar na página do Facebook da 

Ouvidoria Santa Cruz. 

Assim, consegue-se toda e qualquer informação do paciente; todavia, essas 

informações ficam limitadas à Secretaria da Saúde e seus agentes. Dessa forma, ao 

                                                           
356 Pode-se citar, para exemplificar, o que também foi referido no primeiro capítulo, a Resolução n. 
1083/2015 do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que dispõe sobre 
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as ações concernentes à saúde e 
sobre a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública adjunto a 10ª Vara da Fazenda Pública de 
Porto Alegre (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, 2015, <http://www.tjrs.jus.br>). 
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julgar um procedimento cirúrgico de determinado paciente e tendo o acesso a essas 

informações, o Poder Judiciário poderá tomar medidas diversas, por exemplo, vê-se 

que o paciente está na fila de espera, o caso não é grave e está sendo contido com 

remédios, em vez de determinar tão logo o procedimento, fazendo que esse paciente 

“fure a fila”, dá-se prazo para a realização do procedimento, o que se fará através de 

diálogo com a Secretaria da Saúde. Ainda, caso não esteja na fila, pode-se incluí-lo 

com prazo para o procedimento. Apesar de o Judiciário ser tido como moroso, sabe-

se que, nesses casos, torna-se mais rápido do que o Poder Executivo. A questão é, 

com a disponibilização dessas informações e através do diálogo entre os Poderes, 

havendo cooperação entre os mesmos, chega-se à solução mais adequada. 

9. Sistema CACO-JUS: Canal de Abertura e Cooperação em Judicialização da 

Saúde. Esse Canal busca permitir o diálogo e a cooperação entre os Poderes e 

sociedade quando da judicialização da saúde da seguinte forma: com o acesso do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, do Gabinete de Assistência Jurídica (GAJ)  

da Universidade e Poder Judiciário aos dados do paciente no Betha Fly Saúde, o que 

ocorrerá com senha própria a cada um dos órgãos; o diálogo para tentar resolver de 

forma mais rápida a demanda e de maneira extrajudicial; o conhecimento da 

sociedade de demandas urgentes que chegam a esses órgãos, a fim de resolução do 

problema através da própria sociedade, como por doação de um guincho usado, 

pagamento de próteses, por exemplo cita-se o caso em que a Defensoria Pública do 

Município divulgou a urgência de leite para um bebê com problema de refluxo no 

Facebook, o que levou à doação do leite específico. 

10. Conselho técnico e de especialistas: como já referido com os exemplos 

acima, composto por alunos de farmácia e medicina, sendo coordenado por um 

médico e por um farmacêutico, a fim de elaborarem parecer técnico para a mudança 

de determinado medicamento solicitado pelo da lista do SUS, quando isso é possível, 

como fazer um trabalho de investigar os nomes comerciais dos princípios ativos 

previstos no REMUME, a fim de o cidadão poder saber se o medicamento receitado 

está ou não sendo disponibilizado, evitando a judicialização pelo nome comercial do 

medicamento. 

11. Publicidade em geral: compreendendo notícias semanais das atividades da 

Secretaria da Saúde; campanhas de vacinação e gotinhas e qual o público alvo; 

notícias sobre novas unidades o readequação de unidades; informações sobre 
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determinadas doenças e formas de prevenção; lista de competência do Estado e da 

União em matéria de medicamentos e procedimentos, entre outras. 

Nesses moldes é que se propõe o Canal com informações qualificadas, 

transparentes, referente à saúde no Município de Santa Cruz do Sul, que reúna de 

forma mais abrangente e clara as informações previstas nos Portais de Transparência, 

bem como as informações possíveis de serem solicitadas pelo e-SIC, mas de forma 

proativa pelo agente estatal, visto que o mesmo possui o dever de proteção em face 

dos direitos fundamentais, como também, o dever de procedimento e mecanismo, 

reforçado pela teoria dos status activus processualis, de Peter Häberle, sendo esses 

os fundamentos para o projeto-piloto que se propõe, que não precisa, 

necessariamente, restringir-se à área da saúde, compreendendo-se como um 

mecanismo fundamental para a garantia, fiscalização e controle de políticas públicas. 

Há a conjugação de um dever de informação e de transparência de forma qualificada 

e proativa, um dever de proporcionar a abertura à sociedade e um dever de fornecer 

mecanismos para possibilitar a execução prática dos direitos fundamentais. 

O Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas (CITTAP) torna-

se, por conseguinte, mecanismo tido como fundamental para dar praticidade aos 

direitos fundamentais, eficiência e eficácia às políticas públicas, na garantia e proteção 

dos direitos fundamentais como dever estatal e social357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357 Importante destacar, por fim, que o que se propõe nesta tese é um piloto, que pretende ser fruto de 
uma parceria voluntária entre a Secretaria da Saúde de Santa Cruz do Sul e a própria Universidade de 
Santa Cruz do Sul, por meio da atuação de seus grupos de pesquisa. Entende-se, contudo, que, a 
partir desse projeto-piloto, é possível ampliar-se a sua abrangência, no sentido de se propor uma 
emenda ou alteração na Lei de Acesso à Informação, assim como na própria configuração do Portal de 
Transparência pela Controladoria-Geral da União.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Nesse momento, retomam-se os principais destaques de cada capítulo desse 

trabalho e discutem-se os pontos que se tornaram importantes para que o seu objetivo 

fosse alcançado, objetivo esse de propor, dentro de um contexto marcado pela 

judicialização da saúde e a partir das noções das teorias alemãs de dever de proteção 

estatal (Schutzpflicht) e de status activus processualis, a criação de um Canal de 

Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE), no 

Município de Santa Cruz do Sul, para a ampliação e qualificação das informações 

referentes às políticas públicas da saúde, no sentido de potencializar a participação 

da sociedade e a atuação dos Poderes Estatais no controle de políticas públicas. 

Como hipótese do trabalho, alcançava-se que as noções de dever de proteção 

estatal e de status activus processualis permitem que se visualize um dever mais 

qualificado de prestação e disponibilização de informações atinentes às políticas 

públicas por parte dos Poderes Públicos, pois entende-se que não é suficiente a 

apresentação de informações limitadas ao que a Lei de Acesso à Informação e a Lei 

de Responsabilidade Fiscal exigem em termos de dados orçamentários e fiscais; é 

preciso ampliar e qualificar essas informações, permitindo a comunicação da 

Administração Pública com a sociedade, potencializando-se, assim, sua participação 

(bem como dos Poderes Estatais) no controle de políticas públicas, o que restou 

comprovado, pois, a partir da bibliografia nacional e internacional estudada, bem como 

do estudo de caso no projeto “Judicialização e controle jurisdicional de Políticas 

Públicas: contributo para uma gestão sistêmica da saúde a partir de uma cooperação 

entre os Poderes e atores sociais”, referente à judicialização da saúde em Santa Cruz 

do Sul, ficou evidenciado que cumpre ao Estado e aos demais entes estatais o dever 

de prestar informações qualificadas no que se refere às políticas públicas, permitindo 

que o cidadão atue como partícipe e controlador das mesmas, através de um 

instrumento não judicializado, público e transparente, conforme proposto por Peter 

Häberle. 

A problemática que se coloca, então, consiste em: “como” propor, frente ao 

contexto pré-determinado e aos referencias trabalhados, o Canal de Informação e 

Transparência em Políticas Públicas da Saúde (CITAPP SAÚDE)?  
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Esclarecidas essas questões preliminares, retomam-se, a título conclusivo, 

alguns pontos de destaque essenciais à estruturação do trabalho e à resposta do 

problema: 

1.  Na interface entre Direito e Política (cuja relação é antiga, porém, hoje, 

demarcada pelo positivismo jurídico, que lhe confere uma diferenciação e separação 

institucional), tem-se, por vezes, o Poder Judiciário acusado de violar o princípio da 

separação de Poderes, no sentido de estar “invadindo” a competência dos demais 

Poderes, por decidir questões que repercutem ou interferem na esfera de 

discricionariedade política, principalmente quando se trata de controle de políticas 

públicas, frente à omissão ou ineficácia das mesmas e consequente insuficiência do 

dever de proteção do Estado em face dos direitos fundamentais. 

Em defesa, o Supremo Tribunal Federal afirma que pode realizar o controle de 

políticas públicas quando detectar omissão ou ineficácia de políticas públicas, sendo 

que atua na exceção, e não como regra.  

Todavia, não se pode deixar de considerar que o Poder Judiciário age quando 

provocado; assim, ao decidir sobre políticas públicas, está exercendo uma de suas 

funções típicas, que é julgar. Dessa forma, não cabe a ele omitir-se e sim decidir, visto 

que recaem sobre ele princípios como o da investidura, da indelegabilidade e da 

inafastabilidade da jurisdição.  

Nesse contexto, conceitos como judicialização do direito, da política e ativismo 

judicial são comuns para caracterizar a atividade do Poder Judiciário, mais 

precisamente do Supremo Tribunal Federal; todavia, apesar de esses conceitos 

serem por muitos autores definidos e delimitados, a tarefa em assentir o Supremo 

Tribunal Federal como um Tribunal ativista ou que está realizando a judicialização da 

política não se apresenta tão fácil como parece, pois, para afirmar tal coisa, é preciso 

ter-se presente um modelo de Tribunal autocontido (standards), sendo que tais 

fenômenos perpassam por um modo de interpretação e de aplicação da Constituição. 

Com esse pano de fundo, pode-se afirmar que esses aspectos da judicialização 

acentuam-se ainda mais quando envolvido o direito fundamental à saúde 

(judicialização da saúde). A questão é que decidir sobre políticas públicas de saúde 

leva o Poder Judiciário, no cumprimento de sua tarefa, que é julgar, a gerar 

consequências no orçamento e na organização da saúde pública já pré-ordenados 

pelos demais Poderes.  
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As críticas ao fenômeno da judicialização da saúde são muitas, todavia, em torno 

disso, veem-se investimentos não suficientes na área da saúde, listas de 

medicamentos desatualizadas, omissões em políticas públicas como problemas. 

Dessa forma, se, por um lado o Poder Judiciário é acusado de “intervir” nos demais 

Poderes, por outro, esses Poderes estão agindo de forma insuficiente 

(Untermaβverbot) conforme o mandamento do dever de proteção estatal aos direitos 

fundamentais. 

O controle de políticas públicas vem, assim, ser permeado por vários fenômenos que 

o direcionam e esses fatores reforçam a necessidade de diálogo entre os Poderes, a 

fim de se alcançar uma solução em que todos os entes envolvidos e a própria 

sociedade sejam atores. Carece, pois, de diálogo e de cooperação. 

2. Nesse ínterim, instrumentos, procedimentos, que possam proporcionar esse 

tipo de diálogo entre os Poderes e desses com a própria sociedade, fazem-se 

necessários. E mais: instrumentos que permitam ao cidadão atuar na Administração 

Pública como partícipes, e não como meros administrados. No entanto, acredita-se 

que tais instrumentos apenas alcançarão tal fim se forem públicos e transparentes, 

permitindo que o cidadão tenha acesso à informação e que essa seja transparente e, 

principalmente, conforme se sustenta no presente trabalho, qualificada. 

Contudo, os atuais instrumentos de participação social não alcançam esses fins. 

Duas são as formas de transparência encontradas na legislação brasileira. A primeira, 

a transparência ativa, relacionada ao Portal de Transparência, implementado pela 

Controladoria-Geral da União, regulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela 

Lei de Acesso à Informação, que se limita a apresentar dados fiscais e orçamentários, 

sem necessitar motivação de qualquer interessado. Trata-se de uma forma precária 

de acesso à informação e de transparência, não permitindo, por vezes, que, a partir 

dos dados ali constantes, seja possível retirarem-se conclusões quanto à gestão do 

bem público.  

A segunda, na forma de transparência passiva, consiste no Sistema Eletrônico 

do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), regulado pela Lei de Acesso à 

Informação (pelo Decreto 7.724/12 posterior a lei), que, apesar de possuir um campo 

de informação maior, no sentido de diferentes informações além das orçamentárias e 

fiscais (Portal de Transparência), necessita de requerimento expresso do cidadão 

para obter informações de interesse, tais como número de leitos do hospital, número 

de vagas de creches, entre outras.  
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Ou seja, atualmente a Administração Pública conta com dois instrumentos 

distintos de informação e de transparência. Todavia, ambos deixam a desejar na 

qualidade do acesso à informação e no conceito de transparência, pelo menos na 

dimensão qualificada que se propõe na presente tese. Isto porque esses instrumentos 

não permitem que o cidadão tenha amplo conhecimento dos atos da Administração 

Pública. A informação e a transparência, apesar dos avanços verificados, ainda são 

precárias, pois não é possível, através das informações constantes no Portal de 

Transparência de Santa Cruz do Sul, por exemplo, visualizar-se o estado da saúde, o 

valor engajado no fornecimento de medicamentos, próteses, entre outras informações 

importantes para que o cidadão tenha uma compreensão e possa acompanhar e 

fiscalizar a gestão pública de seu Município. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, atualmente, entende-se que a legislação 

brasileira pertinente trabalha com um conceito de acesso à informação e à 

transparência deficitário, não alcançando a realização do direito fundamental à boa 

Administração Pública (direito fundamental no contexto europeu, pois, no Brasil, ao 

contrário da Espanha, por exemplo, direito fundamental é o acesso à informação), 

essa regrada por princípios democráticos, em que não se concebe uma Administração 

Pública fechada, que age em sigilo. Assim sendo, o Estado não cumpre com o seu 

dever de proteção estatal aos direitos fundamentais, protegendo-os insuficientemente 

(Untermaβverbot). 

A transparência e o acesso à informação previstos atualmente não cumprem, 

portanto, com o dever de proteção estatal que decorre da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, sendo que a legislação trabalha com conceitos limitados 

desses direitos, falta-lhes a operacionalidade e publicidade adequada para integrar a 

sociedade à gestão pública.  

Por isso, a concepção de transparência é compreendida, aqui, não só no sentido 

de que (todavia de extrema importância) as informações destinadas ao público sejam 

verdadeiras, mas também no sentido de que sejam “claras”, “compreensíveis”, 

“decodificadas” e “conclusivas”, podendo-se falar de uma exigência de “transparência” 

da própria “transparência” da Administração Pública.  

É fundamental conceber um conceito de acesso à informação e à transparência 

de forma qualificada, dando-se, com isso, maior possibilidade ao cidadão de ter 

conhecimento, participar e controlar as políticas públicas e os programas realizados 

pela Administração Pública.  
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Observa-se que a mudança deve ocorrer nos conceitos de transparência e de 

acesso à informação hoje adotados na legislação e, também, na sua 

instrumentalização. 

Ademais, entende-se que a relação entre participação, acesso à informação e 

transparência, nas suas versões qualificadas, como se defende aqui, como conceitos 

inter-relacionados, em que cada elemento propulsiona o outro, conduz à conclusão 

de que, sem participação, não há efetivo acesso à informação e transparência; e, sem 

acesso à informação e à transparência, a participação do cidadão não é fomentada e 

nem legítima. Se o cidadão não sabe do que participa, não há como ele legitimar a 

decisão tomada, pelo menos, materialmente. 

3. O direito fundamental de acesso à informação qualificada e à transparência 

na concepção de informações verdadeiras, “decodificadas” e “conclusivas”, são 

compreendidas como direito fundamental do cidadão e como dever de proteção 

estatal (Schutzpflicht), na medida em que, sem acesso à informação e transparência 

das atividades da Administração Pública, estar-se-á propiciando locus para a violação 

dos direitos fundamentais e para a corrupção.  

Desse modo, na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ao Estado é dada 

a obrigação de não apenas protegê-los quando de suas relações com os indivíduos, 

mas também nas próprias relações entre particulares. Dessa forma, a incidência dos 

direitos fundamentais não ocorre somente na forma vertical (Estado-particular), 

havendo a sua incidência ainda no plano horizontal (Horizontalwirkung) (particular-

particular), ao que se atribui eficácia dos direitos fundamentais contra terceiros 

(Drittwirkung). Os direitos fundamentais passam a ser o norte de toda e qualquer 

relação presente no Estado.  

Essa teoria ganha força depois da 2ª Guerra Mundial, na jurisprudência, com o 

caso Lüth, embora já houvesse indícios da mesma na doutrina. É importante, no 

entanto, deixar claro que, com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ocorre 

um ganho de qualidade desses direitos, sendo que, de forma alguma, o intuito é excluir 

a dimensão subjetiva, e, sim, somá-la à objetiva. Concebe-se, nesse sentido, como já 

afirmado antes, uma dupla dimensão dos direitos fundamentais e, por consequência, 

um duplo dever estatal, visto que, se por um lado o Estado não deve intervir na 

sociedade, na liberdade do cidadão, na ideia de abstenção, por outro deve proteger 

esses cidadãos, garantindo os seus direitos fundamentais, nas relações com o próprio 
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Estado e nas relações privadas, havendo, portanto, um dever de abstenção e de 

proteção. 

Como decorrência mais importante da dimensão objetiva, encontra-se, 

justamente, o dever de proteção estatal (Schutzpflicht), no sentido de que ao Estado 

é atribuída também a tarefa de garantir e proteger os direitos fundamentais dos 

cidadãos. Dessa forma, se, por um lado, o Estado não deve interferir na liberdade do 

cidadão, por outro, deve protegê-lo de possíveis violações dos direitos fundamentais. 

Como critérios balizadores desse dever de proteção estatal, oriundos do princípio da 

proporcionalidade, encontram-se a “proibição de proteção insuficiente” 

(Untermaβverbot) e a “proibição de excesso” (Übermaβverbot). Cabe mencionar que, 

apesar de sua origem germânica, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, bem 

como a sua decorrência mais forte, o dever de proteção e seus parâmetros, são 

também encontrados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como 

demonstrado no trabalho.  

Feitas essa considerações, defende-se um acesso do cidadão a informações 

qualificadas, sendo dever do Estado e de seus entes prestá-las, pois o acesso à 

informação configura direito fundamental existente na Constituição Federal de 1988 

e, como direito fundamental, deve ser protegido pelo Estado e pela sociedade. Além 

disso, é também dos Poderes estatais essa tarefa, assim seja, cabe ao Poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário zelar pelo cumprimento e pela efetivação do dever 

de proteção dos direitos fundamentais.  

Dessa forma, repete-se, é dever dos entes estatais e da Administração Pública 

prestar informações qualificadas e transparentes, sendo que tais conceitos e sua 

operacionalização são, hordienamente, protegidos de forma insuficiente pela 

legislação vigente. A proteção não só se completa com o direito em si, mas também 

com a disponibilização dos meios necessários para a sua procedimentalização. 

Não só isso, o dever de proteção estatal alcança ainda instrumentos públicos e 

abertos para que o acesso qualificado de informações e transparência possam ser 

exteriorizados, permitindo que os cidadãos participem das atividades públicas. 

Nessa linha, o principal desafio reside, pois, em como materializar esse dever de 

proteção dos direitos fundamentais.  

4. Nesse olhar, para conceber um instrumento nesses moldes, fundamento se 

buscou na teoria da “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”, de Peter 

Häberle, com a sua noção de interpretação aberta e plural, que só poderá ser 
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alcançada através da publicidade dos atos estatais. O autor, em primeira linha, afirma 

que todos devem participar da interpretação constitucional, sendo esse “todos” os 

órgãos não-governamentais, os Poderes Estatais e as demais entidades sociais. 

Dessa forma, propõe uma personificação da interpretação de todos os Poderes do 

Estado, de modo que essa interpretação seja plural e aberta, em que fatores com 

cultura, tempo e história são predominantes. 

Contudo, para que essa interpretação ocorra, o cidadão precisa ser informado, 

as tarefas do Estado devem ser públicas.  

A teoria de Peter Häberle trabalha com a tese de que a abertura da interpretação 

somente ocorrerá frente à publicidade e transparência das funções estatais, que 

aparecem como fatores determinantes para a intensidade do controle das ações 

estatais, pois, quanto mais publicidade e transparência, menor será a necessidade de 

controle. 

Caso assim não ocorra, qualquer participação da sociedade terá apenas a 

função de legitimação formal das ações do Poder Estatal; no entanto, almeja-se uma 

legitimidade material, assim seja, de participação social, a fim de ser partícipe na 

efetividade e concretização dos direitos fundamentais. 

Entretanto, o autor destaca dois pontos importantes: o primeiro, de que essa 

interpretação (seja em qualquer dos Poderes Estatais) não é a única possível, ou seja, 

ela não pretende excluir as outras formas de interpretação existentes; o segundo 

refere-se ao fato de que há uma “falha” na teoria que propõe, pois ela não apresenta 

a forma por meio da qual tal interpretação possa se realizar. 

Com esse intuito, na teoria do status activus processualis, o status do Estado 

Prestacional, Häberle faz uma releitura da teoria dos status de Jellinek e assevera 

que, no Estado Prestacional, não é possível apenas falar-se em um status negativus, 

visto que esse já não é mais satisfatório frente à concepção de dever de proteção 

estatal (Schutzpflicht) conquistada com a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. O autor prega, dessa maneira, a concepção de status activus 

processualis como sendo o status que permite a participação através do 

procedimento, por um processo que propulsione a abertura da interpretação, da 

decisão e do controle das ações dos entes estatais. O status activus processualis 

aparece, pois, como sendo o status fundamental do Estado Prestacional, sendo 

essencial para concretização de todo e qualquer direito fundamental. 
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Com esse olhar, Häberle sustenta que os direitos fundamentais sociais carecem 

de uma dupla proteção, por meio de instrumentos judicializáveis e não judicializáveis, 

sendo que somente os últimos seriam característicos do status activus processualis. 

Nessa dimensão, ao dever de proteção estatal dos direitos fundamentais e do 

seu procedimento, é agregada a concepção de que esse procedimento deve, além de 

não ser judicializado, ser público, aberto, plural e transparente.  

5. Frente ao todo asseverado, na união da confluência de fatores é que se 

propõe o Canal de Informação e Transparência em Políticas Públicas da Saúde 

(CITAPP SAÚDE) como instrumento que vem materializar o status activus 

processualis e consolidar o dever de proteção estatal em matéria de acesso à 

informação e à transparência, nos termos em que são trabalhados na presente tese. 

Nesses moldes, a partir dos seguintes fundamentos e pressupostos, propõe-se 

o CITAPP: 1. Em virtude do controle de políticas públicas, com suas consequências 

mais agravadas quando da judicialização da saúde; 2. Da falta de informação e 

transparência adequada quando das políticas públicas, o que não permite grande 

espaço para a participação e o controle das mesmas, visto que os instrumentos atuais 

de acesso à informação e transparência são deficientes a esse fim; 3. Do direito do 

acesso à informação e à transparência como obrigação estatal, que carecem de 

proteção estatal, independente de lei específica para tanto (apesar de assim existir a 

Lei de Acesso à Informação); 4. Do direito do acesso à informação e à transparência 

como corolário de uma boa Administração Pública; 5. Do acesso e transparência das 

informações como conceitos que devem ser qualificados, permitindo a participação da 

sociedade nas esferas públicas, como pressuposto de uma interpretação aberta e 

plural, que só ocorre, justamente, através de publicidade; e 6. De instrumentos que 

possam unir esses conceitos, participação, informação e transparência, como dever 

de proteção do Estado frente à violação dos direitos fundamentais, propõe-se o 

CITAPP.  

Esse instrumento, não judicializado, materializa a teoria do status activus 

processualis, de Peter Häberle, e concebe uma releitura de conceitos como acesso à 

informação e transparência, no sentido de que o Estado, hodiernamente, com a Lei 

de Acesso à informação, o Portal de Transparência e o e-SIC, acaba por proteger de 

forma insuficiente os direitos fundamentais, ou seja, o seu dever de tutela, de 

proteção, apresenta-se na concepção de uma “proteção insuficiente” 

(Untermaβverbot). Ao Estado cabe o dever de proteção dos direitos fundamentais, 
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devendo agir de forma efetiva e eficiente. O direito de acesso à informação e 

transparência carece de uma maior proteção, o que não pode ser adequadamente 

realizado com os instrumentos hoje existentes.  

Trabalha-se com um dever estatal ampliado, isso quanto ao acesso à informação 

e à transparência, quanto à participação social e quanto a mecanismos e 

procedimentos para esse fim.  

O CITAPP toma as faces de um mecanismo extrajudicial, público (participação) 

e transparente (acesso à informação e à transparência).  

Para a proposta, em face da análise da judicialização da saúde em Santa Cruz 

do Sul, verificou-se que o problema de judicialização do Município decorre mais de 

uma falta de informação dos entes e dos cidadãos envolvidos do que propriamente de 

um problema de saúde pública ou de concepção do SUS. O problema no município 

perpassa mais pela falta de informação e transparência da Administração Pública 

quanto à gestão da saúde e pelo diálogo e cooperação dos entes envolvidos. 

Nessa olhar, o CITAPP SAÚDE é um instrumento com informações e 

transparência qualificadas, que permite a participação social e dos entes envolvidos 

na judicialização da saúde, como o controle de políticas públicas sociais e a própria 

concretização dos direitos fundamentais envolvidos. Além disso, a busca também é 

pela participação e cooperação dos entes envolvidos no problema aqui da 

judicialização da saúde.  

O projeto que se propõe na tese é um piloto, que pretende ser fruto de uma 

parceria voluntária com a Secretaria da Saúde de Santa Cruz do Sul, entendendo-se 

que, a partir dele, uma vez verificada sua contribuição à Administração Pública e ao 

controle de políticas públicas, possa ser proposta uma emenda à Lei de Acesso à 

Informação, bem como uma reconfiguração do Portal de Transparência pela 

Controladoria-Geral da União. 

Finalizando, no sentido de se responder o problema de pesquisa proposto, 

assevera-se que a existência de um mecanismo extrajudicial, público (participação) e 

transparente (contemplando a noção de acesso à informação e de transparência), 

com dados qualificados referentes às ações, programas e políticas públicas no âmbito 

da saúde, como procedimento de potencialização da participação da sociedade e de 

atuação cooperativa dos Poderes Estatais, é de extrema importância para que o 

Estado cumpra com seu dever de proteção.  
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Em última análise: o CITAPP configura a materialização do status activus 

processualis na ordem de dever estatal de proteção aos direitos fundamentais, 

podendo ser concebido como um instrumento importante de concretização do direito 

fundamental à boa Administração Pública. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO: 

1. Objetivo:  
A partir de uma compreensão doutrinária e jurisprudencial do fenômeno de judicialização do 

direito à saúde, propiciar um planejamento adequado no atendimento à saúde, bem como minimizar 
os efeitos no orçamento público com decisões judiciais que obrigam o fornecimento de medicamentos 
e a implementação de políticas públicas de saúde, por meio de uma noção de gestão sistêmica da 
saúde que pressupõe uma cooperação/diálogo entre os diferentes atores envolvidos, fazendo com 
que haja um fortalecimento da gestão do SUS, visto que se pretende realizar um mapeamento dos 
remédios fornecidos pelo SUS e requeridos no Poder Judiciário, a fim de permitir uma visualização 
dos medicamentos mais necessitados e mais demandados pela população do Município (no caso, 
Santa Cruz do Sul), para assim, poder-se auxiliar o Executivo a planejar e otimizar o investimento dos 
recursos, bem como, de posse desses dados, se propiciarem momentos de discussão e de diálogo 
que conduzam a uma perspectiva de cooperação e conseqüente racionalização das demandas e da 
atuação do Judiciário.  

2. Resumo (até 250 palavras): 
Esse trabalho é oriundo das pesquisas realizadas no projeto de pesquisa “Judicialização e 

controle jurisdicional de Políticas Públicas: contributo para uma gestão sistêmica da saúde a partir de 
uma cooperação entre os Poderes e atores sociais”, projeto que está vinculado a FAPERGS e que 
possui recursos do Ministério da Saúde, além de ser destinado ao desenvolvimento de atividades que 
contribuam para a melhoria do SUS. Dessa forma, pretende-se observar aspectos sobre o fenômeno 
de judicialização do direito à saúde, com ênfase na problemática dos medicamentos, identificando 
suas principais consequências; e, após, observam-se algumas experiências brasileiras, que buscam 
a diminuição da judicialização da saúde em matéria de medicamentos. Assim, com este estudo, 
objetiva-se trazer contributos para a diminuição e racionalização das demandas judiciais por 
medicamentos através de um projeto-piloto que irá ser implantado no município de Santa Cruz do Sul, 
que adota uma gestão sistêmica e cooperativa da saúde, entre poderes e atores sociais, como forma 
de otimizar as prestações realizadas pelo SUS. 

3. Resultados 

3.1 Propostos: 
ACADÊMICOS  
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- Analisar, doutrinária e jurisprudencialmente, o fenômeno de judicialização do direito à saúde 
no Brasil.  

- Estabelecer um meio de comunicação entre o SUS, a Secretaria de Saúde Municipal, a 
Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Representante da Subsecção da Ordem 
dos Advogados do Brasil de Santa Cruz do Sul e o Gabinete de Assistência Judiciária da UNISC, em 
busca de se garantir o direito fundamental social à saúde, porém de forma racional e eficiente.  

- Implementar uma gestão sistêmica da saúde por meio do diálogo/cooperação dos entes 
estatais e da sociedade civil, esta através de associação de bairros, associação de aposentados, de 
agentes comunitários, de postos de saúde e outras entidades afins.  

- Realizar pesquisa de campo junto à Secretaria Municipal de Saúde, ao Poder Judiciário e à 
Defensoria Pública e Gabinete de Assistência Judiciária, a fim de se identificarem os medicamentos 
com maior índice de ajuizamento de ações e a doença respectiva, a fim de que seja possível 
visualizar-se a realidade do fenômeno de judicialização da saúde no local a ser estudado.  

- A partir desse mapeamento, auxiliar o Executivo a planejar e otimizar o investimento dos seus 
recursos, visto que a compra planejada do medicamento pode ser bem mais acessível do que 
repetidas prestações individuais em ações judiciais.  

- Identificar as diferentes espécies de demandas judiciais (como, por exemplo: a) o 
medicamento  

consta na lista do SUS, mas está indisponível no estoque do Município; b) o medicamento está 
na lista do SUS e o cidadão, ainda assim, ingressa com a ação, sem pleiteá-lo, antes, na farmácia do 
Município; c) existe medicamento similar ao que está sendo requerido na lista do SUS; e d) o 
medicamento não está previsto na lista), a fim de que seja possível compreenderem-se as 
características do fenômeno da judicialização no Município.  

- Estabelecer um meio de comunicação entre os diferentes atores envolvidos nesse processo 
(poder público, Judiciário, Defensoria Pública, etc.), visando à sua conscientização e cooperação 
recíproca, de maneira a se garantir o direito à saúde, porém atenuando-se os efeitos da judicialização.  

- Criar um blog, a partir dos elementos levantados, que publicizem esses dados e que se torne 
um canal de comunicação entre a sociedade civil e os poderes públicos.  

- Servir a pesquisa como instrumento/mecanismo a proporcionar uma eficaz e eficiente garantia 
do direito fundamental social à saúde, porém numa perspectiva de cooperação entre os diferentes 
atores envolvidos, visando à racionalização do sistema e a uma otimização da atuação do SUS e 
conseqüente redução das demandas judiciais.  

PRAGMÁTICOS  
- A adoção de uma gestão sistêmica da saúde pelo Município de Santa Cruz do Sul.  
- Um planejamento adequado no atendimento à saúde.  
- Diminuição de demandas judiciais em busca de medicamentos e, principalmente, por 

medicamentos existentes nas listas do SUS.  
- Minimização dos efeitos, no orçamento público, com decisões judiciais que obrigam o 

fornecimento de medicamentos e a implementação de políticas públicas de saúde, com o 
planejamento no atendimento da população com base na pesquisa realizada.  

- Cooperação/diálogo entre os entes estatais e a sociedade civil, com a conseqüente 
racionalização do funcionamento do sistema de saúde.  

- Garantia do acesso à saúde da população do Município de Santa Cruz do Sul de forma eficaz 
e eficiente.  

- Fortalecimento e otimização da gestão do SUS, com o mapeamento dos remédios fornecidos 
e requeridos no Poder Judiciário e comunicação e cooperação entre os diferentes atores envolvidos.  

3.2 Alcançados: 
- Analise doutrinária e jurisprudencial sobre o fenômeno de judicialização do direito à 

saúde no Brasil: neste sentido, foi feito o levantamento de material bibliográfico (artigos científicos, 
livros, capítulos de livros, teses e dissertações) existentes sobre a temática, a fim de se identificar no 
que se constitui e quais as características e aspectos relacionados ao fenômeno da judicialização da 
saúde no Brasil. Foram pesquisadas tanto fontes de consulta referentes ao fenômeno da 
judicialização da Política e do Direito em geral quanto concernentes à judicialização da saúde em 
particular. Também foram analisados dados estatísticos referentes à judicialização da saúde e aos 
impactos orçamentários das decisões judiciais. Por fim, também foram estudados e mapeados os 
diferentes projetos voltados à judicialização da saúde no Brasil, a fim de se identificar a sua natureza 
e as estratégias adotadas. Os materiais coletados encontram-se anexados ao presente relatório. 

Na pesquisa realizada, atenta-se para o fato de que o fenômeno da judicialização não é algo, 
necessariamente intrínseco ao Poder Judiciário, sendo, antes, decorrente de uma confluência de 
fatores externos, tais como a ampla constitucionalização de direitos verificada após a Constituição de 
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1988, a ampliação do rol de legitimados para a propositura de ações referentes a direitos 
fundamentais (incluída, aí, a legitimidade do Ministério Público na defesa de interesses 
transindividuais e coletivos), a interpretação extensiva dada à garantia constitucional de 
inafastabilidade do Poder Judiciário, a conscientização da população na busca de seus direitos, bem 
como as transformações ocorridas no âmbito da própria Teoria Constitucional e da Dogmática dos 
Direitos Fundamentais, que passaram a reconhecer, de forma mais significativa, uma vinculação dos 
Poderes Públicos (diga-se, poderes de natureza política) à realização e concretização desses direitos, 
seja por meio do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, da qual decorre 
um “dever de proteção estatal” (Schutzpflicht), seja por meio da superação da noção de normas 
programáticas, associada à ideia de Constituição dirigente, de onde resulta, também, uma nova 
percepção acerca dos limites da discricionariedade administrativa e dos espaços de atuação da 
Administração Pública (de uma concepção tradicional, ampla, de discricionariedade, passa-se, agora, 
a uma percepção mais restrita, diretamente vinculada aos mandamentos e princípios constitucionais). 

De outro lado, é inegável o papel desempenhado pelo reconhecimento, pela Constituição de 
1988, do direito à saúde como um direito de todos e como um dever do Estado, especialmente a partir 
da característica de universalidade assumida pelo Sistema Único de Saúde – SUS neste contexto. 
Este aspecto potencializa e permite ao indivíduo pretender pleitear do Poder Público os elementos 
necessários à sua saúde, ainda que não sejam disponibilizados pela via das políticas públicas 
existentes. Nesse sentido, o reconhecimento do direito à saúde enquanto direito subjetivo (ainda que 
enquanto direito público subjetivo, na manifestação do Supremo Tribunal Federal) e, portanto, 
judicializável, associado ao fenômeno de alargamento das esferas de atuação do Poder Judiciário em 
razão dos fatores descritos no item acima (judicialização da Política), que se traduz em um controle 
jurisdicional de Políticas Públicas, potencializa e reforça este processo. 

De outro lado, no que tange à judicialização da saúde propriamente dita, é preciso referir-se a 
dificuldade de acesso a números e dados estatísticos confiáveis. Apesar da grande quantidade de 
dados disponível, poucos são oriundos de fontes que possam embasar estudos científicos (em razão 
disso, foram utilizadas, aqui, informações oriundas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e também 
da Advocacia Geral da União – AGU, embora sejam dados absolutamente identificados com atores 
envolvidos no processo, ou seja, o próprio Poder Judiciário e o Poder Executivo); como se não 
bastasse isto, os dados são bastante contraditórios entre si, havendo divergências significativas, por 
exemplo, quanto ao número de ações em tramitação e quanto aos valores resultantes das 
condenações. Entende-se que isto pode ocorrer em decorrência dos diferentes parâmetros e padrões 
de análise utilizados, sendo que os critérios empregados nem sempre são explicitados de forma clara; 
assim, é natural que haja grandes variações, caso os critérios utilizados não sejam rigorosamente os 
mesmos. Todavia, como este não era um foco específico da pesquisa (já que o objeto principal de 
análise reside nas ações judiciais interpostas contra o Município de Santa Cruz do Sul, cujas 
características foram alvo de pesquisa de campo), a opção foi por não se avançar mais 
aprofundadamente nestes aspectos, até mesmo em razão da dificuldade de acesso aos dados de 
uma forma mais direta no âmbito nacional e estadual. 

- Criação de meio de comunicação entre os responsáveis pelo projeto, o SUS e a 
Secretaria de Saúde do município a fim de entender melhor os problemas que levam a 
judicialização e formas para se garantir o direito fundamental social à saúde, porém de forma 
racional e eficiente: inicialmente, foi feita uma conversa preliminar com o Poder Público Municipal 
(Secretaria da Saúde), com o Poder Judiciário e também com o Gabinete de Assistência Judiciária 
da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC para fins de exposição do projeto. Após o 
levantamento dos dados e a realização das entrevistas e questionários, concluiu-se que o Gabinete 
de Assistência Judiciária e tampouco o Ministério Público possuem grande atuação no âmbito da 
judicialização da saúde no Município. Assim, o principal foco fica dividido entre o Poder Público 
Municipal, a Defensoria Pública, Advogados particulares e o Poder Judiciário. 

Neste sentido, constatou-se, a partir das entrevistas realizadas com os gestores públicos 
municipais (Secretário de Saúde, chefe da farmácia do SUS, procuradoria jurídica, ouvidoria), que já 
há algumas iniciativas de diálogo informal no tocante aos processos judiciais. Por parte da Defensoria 
Pública, foi criada uma lista de requisitos a serem atendidos para o ingresso das ações, dentre os 
quais se inclui a exigência de comprovação da negativa administrativa de fornecimento do 
medicamento pleiteado, o que acaba por evitar a chamada “judicialização direta”, ou seja, o 
ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário sem que sequer tenha havido tentativa de acesso pela 
via administrativa (fato muito comum quando os demandantes são representados por advogados 
privados, que, muitas vezes, desconsideram este procedimento). No que tange ao Poder Judiciário, 
têm-se relatos de iniciativa de magistrados que, ao ter que decidir sobre demanda dessa natureza, 
fazem uma breve consulta, via e-mail, à Secretaria de Saúde, para obter informações sobre a 
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disponibilização de determinado medicamento. Trata-se, contudo, de inciativa de ordem estritamente 
pessoal, sendo desprovida, portanto, de um caráter mais institucionalizado. Ainda que a 
Recomendação n. 31 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de dezembro de 2010, preveja a 
adoção de medidas voltadas ao diálogo entre os Poderes, constata-se que elas ainda não foram 
efetivamente incorporadas à prática judicial. 

Assim, na sequência, a partir das informações coletadas no âmbito do projeto, pretende-se 
promover encontros periódicos e institucionalizados de comunicação quanto à realidade e também 
de facilitação de canais de abertura para a cooperação entre os atores envolvidos, visando à 
otimização da prestação de medicamentos e de procedimentos, por meio de sua racionalização, 
construída coletivamente e cooperativamente.  

- Utilização da gestão sistêmica da saúde por meio do diálogo/cooperação dos entes 
estatais e da sociedade civil, esta através de associação de bairros, associação de 
aposentados, de agentes comunitários, de postos de saúde e outras entidades afins: o objetivo 
proposto consistia em, além da sensibilização dos agentes públicos, fazer-se uma campanha de 
sensibilização também junto à sociedade civil, com vistas a prevenir-se a judicialização da saúde no 
Município, pois um dos indicativos verificados é o de que, muitas vezes, o Poder Judiciário é a 
“primeira” opção, isto é, não é nem mesmo sequer formulada uma demanda administrativa dos 
medicamentos pleiteados, sendo eles demandados diretamente pela via judicial. A ideia era 
demonstrar como estas práticas podem ser nocivas ao funcionamento do sistema e à própria 
dimensão coletiva e social do serviço de atendimento à saúde. 

Ocorre que, no decorrer da pesquisa, constatou-se que esta estratégia de “acesso direto ao 
Judiciário” decorre mais da atuação de advogados do que propriamente das partes, razão pela qual 
deu-se preferencia, ao final, pela atuação na esfera jurisdicional. Além do mais, o acesso à sociedade 
civil demandaria grande investimento de tempo, o que acabou se revelando incompatível com o 
exíguo cronograma de realização do projeto, além de que deslocaria o foco dos aspectos 
considerados centrais à pesquisa. Não se descarta, contudo, na sequência, que estas estratégias 
venham a ser adotadas e implementadas, como uma continuidade das ações implementadas. 

- Realização da Pesquisa de campo junto à Secretaria Municipal de Saúde, ao Poder 
Judiciário e à Defensoria Pública e Gabinete de Assistência Judiciária, onde se verificou as 
demandas no âmbito da saúde, destacando-se o fato de que, por mais que o projeto fosse 
voltado aos medicamentos, durante a pesquisa viu-se que estes não compreendem a maioria 
das demandas do Município: foi realizada, neste ponto, uma pesquisa de campo que envolveu a 
coleta, seleção, leitura e catalogação de todas as ações referentes ao direito à saúde em tramitação 
nas varas cíveis da Comarca de Santa Cruz do Sul, tendo como demandado o Município, nos anos 
de 2013 e 2014. 

Das 53 (cinquenta e três) ações encontradas sobre o direito à saúde no Município de Santa 
Cruz do Sul, 42 (quarenta e duas) (Tabela 1 - ANEXO) foram possíveis de serem analisadas no 
projeto, no entanto, em 11 (onze) delas (Tabela 2 - ANEXO) não foram disponibilizados dados para a 
realização do estudo (petição inicial e contestação), ficando sua análise restrita ao objeto do pedido 
e à decisão e seus fundamentos. 

Destas primeiras 42 (quarenta e duas) ações analisadas, 12 (doze) eram de medicamentos, 2 
(duas) de consultas médicas,14 (quatorze) de procedimentos cirúrgicos, 1 (um) implante de aparelho, 
1 (um) tratamento médico, 6 (seis) pedidos de fraldas, 2 (duas) próteses, 1 (um) equipamento – 
guincho elétrico, 2 (dois) exames clínicos e 1 (um) procedimento para colocação de prótese.  

Nas demandas, a maioria eram advindas da Defensoria Pública, sendo 26 dessas ações, 13 
por advogados particulares e 3 pelo Gabinete de Assistência Judiciária Gratuita da Universidade de 
Santa Cruz do Sul.  

Dependendo da origem da ação, as alegações eram diferentes. Todavia, as ações da 
Defensoria Pública, que é quem mais demanda esse tipo de ação, houve pouca modificação das 
alegações conforme os pedidos, assim seja, independente se fosse medicamento, prótese, fraldas, 
as alegações eram similares. 

Em suma, essas ações possuíam como fundamentos principais: direito fundamental à saúde 
garantido constitucionalmente nos artigos 6ª, 23, II, 196 e 241, prevendo respectivamente: os direitos 
sociais; a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre a saúde; o 
direito e dever da prestação do direito a saúde; e, a gestão associada de serviços públicos e 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos; ademais, houve fundamento também na Lei 8.080/90 que regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, mais 
especificamente o artigo 2º e 6º, que trazem, respectivamente, o dever do Estado em prover as 
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condições indispensáveis ao seu pleno exercício e as atribuições do SUS; também a Lei 9.908/93 é 
mencionada, visto que trata da distribuição de medicamentos no Estado do Rio Grande do Sul; e, 
claro, que dependendo do requerente, tem-se presente o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 
Estatuto do Idoso.  

Em matéria de contestação, por sua vez, as ações possuíam como fundamentos, quanto a 
competência, responsabilidade e solidariedade, os seguintes argumentos: a ilegitimidade passiva do 
Município, dependendo do medicamento ou do elevado custo do equipamento, sendo de competência 
então do Estado do Rio Grande do Sul e da União; e, chamamento ao processo da União e do Estado 
do Rio Grande do Sul, devido ao elevado valor da prótese. Sobre o assunto, há de se destacar que, 
nesse ano, através da Resolução n. 1083/2015-COMAG, o Conselho de Magistratura do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que seria de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública as ações concernentes a saúde, devido a titularidade passiva das ações, sendo estes os 
entes públicos. Todavia, nada mudará quanto a solidariedade dos entes estatais, visto ser matéria 
pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido que cabe a todos os entes estatais a 
responsabilidade pelo direito fundamental à saúde. 

Prosseguindo, quanto ao interesse de agir também houveram argumentos, no sentido da falta 
de negativa anterior da Secretaria da Saúde do Município – o que porém não levou o indeferimento 
de nenhuma das ações. 

Quanto ao pedido administrativo, questões administrativas, observou-se as alegações a seguir: 
não possuir o autor a negativa administrativa; medicamento que não integra a lista do SUS; não 
comprovação da impossibilidade de substituição do fármaco solicitado por outro já presente na lista 
do SUS; profissional responsável não credenciado no SUS; autor já credenciado no sistema AGHOS 
(Gestão e Regulação Assistencial e Financeira da Saúde); não houve solicitação administrativa; 
medicamentos não constam na lista do SUS mas poderão ser substituídos por outros que constam; 
tratamento e laudos médicos emitidos apenas por médicos particulares; desnecessidade de uso da 
via judicial; prejuízo ao mérito administrativo; cirurgia já marcada; desnecessidade do uso da via 
judicial; cirurgia já fornecida pelo SUS; não comprovação de urgência na realização da cirurgia; e, 
prejuízo ao mérito administrativo. 

Por esses motivos, correntes em todo o Estado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
através do Ofício Circular n. 062/2015 e devido a Resolução n. 1083/2015 da COMAG (Conselho de 
Magistratura) orientou a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos processos da área 
do Direito da Saúde, em especial quanto aos pedidos de medicamentos. Nesse Ofício se estabeleceu 
o Protocolo Mínimo para ações nesta área e faz-se recomendações para a atuação jurisdicional, como 
a que no pedido de fornecimentos de medicamentos deve haver os documentos pessoais e incluindo 
aqui o cartão SUS; também requisitos do receituário são exigidos, havendo a recomendação de 
consulta ao sistema de Administração de Medicamentos do Estado para a verificação do pedido 
administrativo; ainda, é exigido informações se o medicamento solicitado faz parte dos fornecidos e 
se é indicado para a enfermidade, sendo que em caso positivo o paciente requerente deverá 
comprovar  a negativa da entrega por qualquer documento. Além dessas orientações, tem-se as no 
sentido de bloqueio de valores e a entrega de valores. 

Prosseguindo, verifica-se nas contestações ainda, quanto as qualidades e obrigações do 
requerente: não houve omissão por parte do município, pois este não sabia da existência do paciente, 
muito menos de sua enfermidade; não comprovação da possiblidade de existirem riscos caso não 
haja o fornecimento do equipamento de forma imediata; não comprovação da impossibilidade de 
adquirir o equipamento devido às condições financeiras; a solicitação apenas da prótese, levando a 
concluir que a autora arcará com os demais custos do procedimento cirúrgico e tratamentos 
posteriores de forma particular; a prótese não consta na tabela do SUS; e, não se mostra plausível 
compelir aos entes públicos a fornecerem insumos que sequer são indispensáveis à vida da autora 
sem que esteja cabalmente demonstrado que o mesmo não pode obter tal prestação dos seus 
familiares, sob pena de se comprometer a prestação dos serviços de saúde aos demais cidadãos que 
deles necessitam. 

Quanto aos princípios invocados, observou-se os seguintes: princípio da legalidade e da 
independência dos poderes; princípio da separação dos poderes; e, não interferência do Poder 
Judiciário em políticas públicas. 

Quanto as fraldas, os argumentos consistiram: fornecimento de fraldas está vinculado a política 
de cofinanciamento de insumos hospitalares para uso domiciliar para aquisição e dispensação pelos 
municípios; fraldas não é considerado medicamento, é insumo de higiene; e, observância das regras 
para distribuição de fraldas definidas em âmbito estadual pela comissão intergestores bipartite. 

Em conclusão, pode-se afirmar que sempre houve a preocupação dos procuradores do 
Município em contestar os fatos e alegações tendo em conta o que se estava pedindo, ou seja, em 
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caso de medicamentos, a alegação preocupava-se em atacar questões pertinentes de medicamentos, 
nos de fralda a mesma coisa. Parece ser óbvia essa afirmação, porém, após a análise das decisões 
se fará o contraponto. 

Em 24 (vinte e quatro) (tabela 1) processos foram possíveis analisadar as sentenças, sendo 
que em todas elas foram julgadas procedentes. Com a análise das demais ações em que não se 
conseguiu concluir o estudo, devido à falta de documentos fornecidos e adquiridos, ao todo, foram 30 
sentenças nesses dois anos. 

Observa-se que dessas 30 sentenças, observou-se sete grupos de alegações. 
Três destas tiveram como alegações as seguintes: a proteção ao direito à saúde previsto no do 

artigo 6º da Constituição Federal, como direito fundamental social; o artigo 196 da Constituição 
Federal, frente o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde de forma 
universal e igualitária; o direito à saúde como sendo de aplicabilidade imediata; o art. 2º da Lei nº 
8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; na não 
violação do princípio da separação de poderes; em jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul; e, na hipossuficiência do autor. 

Dois processos foram extintos sem julgamento de mérito. 
Duas sentenças foram construídas em argumentos referentes a dignidade da pessoa humana; 

na resolução 070/14 CIB-RS, que prevê o fornecimento das fraldas; na comprovação da carência 
econômica do autor; e, em jurisprudências sobre o direito à saúde. 

Outras duas, fundamentaram-se em argumentos condizentes ao direito à saúde e dignidade da 
pessoa humana; obrigação esta reproduzida na Constituição Estadual; também, no fato de que 
apesar de serem normas programáticas, as mesmas encontram-se regulamentadas na Lei 9.908/93, 
referente as obrigações do Estado sobre o direito à saúde; a responsabilidade do Estado com os 
direitos garantidos; a aplicabilidade imediata desses direitos; e, jurisprudências referentes a obrigação 
estatal. 

Quatro dessas sentenças possuíram como argumentos o direito à saúde e a aplicabilidade 
imediata desses direitos; o dever do Estado sem limitação de custos, apesar de não mencionar as 
teorias referentes; e, a hipossuficiência do autor. Nestas sentenças é afastada a preliminar de falta 
de interesse de agir do autor, decidindo-se que pela gravidade dos fatos, não seria necessário o autor 
seguir os procedimentos administrativos de praxe. 

Em maior número, dezesseis, foram as sentenças que tiveram como fundamentos a 
solidariedade dos entes na prestação; a carência de ação denegada, entendendo que não é preciso 
esgotar as vias administrativas; a referência a obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamentos, 
sem poder se eximir com a alegação de reserva orçamentária não suficiente; o ensaio sobre a 
hermenêutica e função da mesma; o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde; 
prestação solidária do direito; a efetivação dos direitos sociais com base em Alexy e Barroso; a 
aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais; a prioridade do direito à saúde frente a 
outros direitos, mas não menciona a teoria própria; a relação entre os poderes, interferência; a 
obrigatoriedade do Poder Judiciário decidir frente a demanda trazida; a teoria da reserva do possível; 
a aplicação do princípio da proporcionalidade e não da reserva do possível; a menção da escassez 
de recursos brasileiros, que todavia é derrubada com a discussão do mínimo existencial; e, por fim, a 
afirmação que a sentença se deu perante o princípio da proporcionalidade de Alexy. 

Em outras duas sentenças, observou-se a defesa da responsabilidade solidária dos entes 
estatais; a proteção ao direito à saúde e a dignidade da pessoa humana; a aplicação imediata da 
regra; de forma breve a questão da separação de poderes, argumentada com jurisprudências; e, a 
hipossuficiência do autor. Afasta a preliminar de interesse de agir, decidindo que pela gravidade dos 
fatos, frente a manifestação do Município de que o autor não seguiu os trâmites administrativos de 
praxe. 

Por fim, houveram duas sentenças baseadas no direito fundamental da saúde e do dever do 
Estado na prestação desses direitos, não havendo o Estado como alegar que não possui meios, visto 
que esses direitos não possuem vinculação financeira; e, como norma de aplicabilidade imediata. 

Nesse sentido, afirma-se que a forma da sentença modificou-se não por ser medicamento, 
fralda, procedimento, mas pelo julgador da ação. E, mesmo assim, verifica-se estilos diferentes de 
sentenças dependendo o julgador, como também, juízes diferentes com o mesmo teor de decisão. 
Assim seja, não há uma vinculação com os fatos, os pedidos e a contestação; também, não há uma 
vinculação com a natureza do pedido, sendo fralda, medicamento, prótese, entre outros encontrados. 
Em resumo, as sentenças aparecem como modelos gerais, a serem aplicadas em qualquer demanda. 
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Outra análise referente as sentenças, diz respeito sobre o conteúdo das alegações em geral. 
Dessa forma, em caráter preliminar se verificou duas alegações distintas, referente à ilegitimidade 
passiva de causa e da falta de interesse de agir. 

Na primeira, a discussão encontrada diz respeito à ilegitimidade passiva, no sentido de querer 
afastar a legitimidade do Município no caso, o que vem ser combatido com a posição jurisprudencial 
do Estado do Rio Grande do Sul concernente a responsabilidade solidária dos entes da União em 
matéria de direito à saúde - o que, também, já foi muito discutido em sede de Supremo Tribunal 
Federal, onde prevalece a mesma posição, no sentido de compreender a solidariedade dos entes em 
matéria de direito à saúde. 

Na segunda, interesse de agir, a questão reside no fato de não constar no processo a negativa 
dos requeridos da disponibilidade administrativa do que se necessita, havendo a posição de que não 
se há de falar em necessidade de esgotamento de via administrativa pelos autores, uma vez que não 
é cabível restringir o acesso ao Poder Judiciário. 

Quanto ao mérito, destaca-se que se constataram as seguintes alegações – entende-se que 
trazidas às alegações em tópicos auxilia a análise das mesmas:  

a. O direito à saúde como oriundo do direito à vida, configurando-se como direito 
individual fundamental, de aplicação plena e imediata, conforme art. 5º, §1º, da Constituição Federal; 

b. A carência orçamentária do Estado em atender todas as situações não lhe retira sua 
responsabilidade na efetividade do direito à saúde; 

c. A proteção à vida e à saúde como prioridade absoluta do Poder Público, incumbindo-
lhe, no exercício de suas atribuições, encontrar os meios adequados para fazer cumprir os preceitos 
legais pertinentes; 

d. A constitucionalidade do direito à saúde, sendo prevista em diversos dispositivos da 
Carta Magna; 

e. O direito à saúde como um interesse dos indivíduos e indivisivelmente a todos; 
f.     A previsão pela Constituição Federal, em seu art. 198, da competência comum de todos os 

entes públicos, a fim de que atuem no campo da saúde pública; 
g. A dimensão política do direito à saúde, que enquanto um direito fundamental de 

segunda dimensão, o reconhecimento formal dos direitos de igualdade e de liberdade não torna o 
suficiente para garanti-la aos cidadãos.  

h. O caráter programático do direito à saúde, que é rebatido pela aplicação plena e 
imediata prevista no art. 5º, §1º, da Constituição Federal. 

i.     A questão orçamentária do direito à saúde, o que leva a discussão do embate entre duas 
teorias, sendo elas, da reserva do possível e do mínimo existencial e vital;  

j.     A interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, nas opções de políticas 
públicas a serem implementadas, o que vem ser rechaçado com a alegação de que quando o Poder 
Judiciário assim age é porque incumbe a ele a tarefa de resguardar os direitos e de garanti-los sempre 
que um desses direitos for violado ou estiver em perigo eminente. Não podendo o Poder Judiciário 
abster-se em julgar o direito à saúde e, menos ainda, em julgá-lo em desconformidade com a 
Constituição; 

k. Que será através da ponderação e da aplicabilidade do princípio da proporcionalidade 
e da razoabilidade, que poderá se mensurar os limites e restrições aos direitos numa relação de 
custo/benefício; 

l.     A análise não somente das condições econômicas do Estado, antes de condená-lo ao 
pagamento desta demanda, mas, também, das condições financeiras do requerente e, não somente 
deste, mas do grupo familiar que o cerca; 

m. A aplicação do princípio da proporcionalidade frente aos elementos a serem 
considerados na análise do caso em tela, seja pela condição física e financeira do requerente, seja 
pela possível restrição a um direito individual frente a um direito coletivo, seja pela eficácia irradiante 
dos direitos fundamentais, que não comprometem apenas o Estado na sua tarefa de concretização, 
mas uma tarefa também dirigida aos particulares. 

Em continuidade, menciona-se que o projeto encontra-se em fase final com a Secretaria de 
Saúde do Município de Santa Cruz do Sul, onde foram realizadas entrevistas com os procuradores 
responsáveis, com o Secretário da Saúde, com o responsável pela Ouvidoria, bem como com a 
farmacêutica responsável pela farmácia do Município.  

Foram identificadas as situações problemáticas e dificuldades, como as seguintes: 
judicialização do direito à saúde sem haver requerimento administrativo frente à Secretaria da Saúde; 
judicialização da saúde como forma de o cidadão “furar a fila”, pois, pela via judicial, recebe de forma 
mais ágil a sua demanda do que se fosse requerê-la administrativamente; falta de informação, por 
parte da população, acerca dos medicamentos e dos trabalhos realizados pela Secretaria da Saúde; 
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falta de informação, entre os entes envolvidos, que não requerem da Secretaria da Saúde saber a 
situação do autor, se está na fila de espera ou não, deferindo de plano o pedido; o receituário médico 
com medicamentos com nomes comercias diversos daqueles previstos na lista do SUS, o que reforça 
a judicialização pela marca do remédio, ignorando-se o princípio ativo; falta de informação 
especializada do Judiciário, que poderia auxiliar nas demandas. 

Além desses fatores, observaram-se situações – relatadas pelos agentes públicos – em que o 
cidadão retira o medicamento judicializado não porque o necessitasse para sua saúde, mas sim para 
fazer prova de sua – suposta - enfermidade frente ao INSS, para fins de auxílio. É lógico que não há 
comprovação destes fatos, porém eles podem servir como um indicativo de que o problema da 
judicialização da saúde talvez não resida, tanto, na judicialização em si, mas sim nas deturpações e 
nos abusos praticados (o que leva à constatação de que, mais do que atuar no sentido de prevenção 
da judicialização, se faz necessário um maior controle e a criação de mecanismos que coíbam estas 
práticas). Neste ponto, a Secretaria de Saúde do Município adotou a criação de um sistema 
informatizado único, para fins de acompanhamento dos pacientes atendidos (onde constam suas 
consultas, medicamentos prescritos, exames realizados, etc.); este programa foi, contudo, 
implementado apenas no início de 2015, razão pela qual – apesar dos indicativos positivos – ainda 
não há um retorno efetivo em relação a estes aspectos. 

Também, entende-se que, se houvesse um canal de comunicação desse paciente com a 
Secretaria da Saúde, e da própria Defensoria, advogados e Poder Judiciário, antes de ingressar com 
a ação, poder-se-ia diminuir as demandas, ou melhor, racionalizá-las, pois verificaram-se casos que 
poderiam ter sido resolvidos administrativamente. Nesse sentido, a própria Secretaria de Saúde 
implantou a Ouvidoria, a fim de receber sugestões e críticas referentes ao seu serviço. 

- Criar um blog, a partir dos elementos levantados, que publicizem esses dados e que se 
torne um canal de comunicação entre a sociedade civil e os poderes públicos: está sendo 
desenvolvida, neste sentido, uma tese de doutorado, sob a orientação da coordenadora do projeto, 
que tem por objeto a criação de um “portal de transparência” em políticas públicas de saúde (CITAPPP 
Saúde), tendo como fundamentos teóricos a noção de “status activus processualis” (Häberle) e de 
dever de proteção estatal, voltado à prestação de informações pontuais e qualificadas, por parte do 
Poder Público municipal, acerca das políticas públicas e dos investimentos praticados no âmbito da 
saúde. Assim, esta proposta supera a criação do próprio blog, pois aborda o tema de uma forma 
bastante mais complexa (a partir de seus fundamentos teóricos), compreendendo-o como um dever 
dos Poderes Públicos a serviço da participação social.  

- Auxiliar o Executivo a planejar e otimizar o investimento de seus recursos: visto que a 
compra planejada do medicamento pode ser bem mais acessível do que repetidas prestações 
individuais em ações judiciais, uma vez constatadas as demandas reiteradas de determinadas 
espécies de medicamentos, assim como as causas e fundamentos para sua demanda pela via 
judicial, estes elementos serão repassados e disponibilizados ao Poder Público, a fim de que possam 
auxiliá-lo no planejamento e na eventual revisão de seus procedimentos, a fim de se evitarem 
demandas judiciais desnecessárias e todos os seus efeitos, prejudiciais em termos de planejamento 
do orçamento e da execução dos gastos públicos.  

Neste ponto, é interessante destacar que, apesar de este ser um tema de grande relevância 
em termos orçamentários, o Município não possuía, até o momento, nenhum mapeamento ou 
sistematização de dados referente à judicialização. Assim, entende-se que a pesquisa realizada no 
âmbito do projeto, somente em razão destes aspectos, já cumpriu com importante função no sentido 
de conhecimento da realidade da judicialização da saúde. 

- Servir como instrumento/mecanismo para proporcionar uma eficaz e eficiente garantia 
do direito fundamental social à saúde, porém numa perspectiva de cooperação entre os 
diferentes atores envolvidos, visando à racionalização do sistema e a uma otimização da 
atuação do SUS e conseqüente redução das demandas judiciais: o projeto pretende que, a partir 
da interação entre os diferentes agentes envolvidos, se crie uma prática de cooperação entre eles e, 
a partir daí, se possam criar instrumentos e estratégias institucionalizados que viabilizem esta 
cooperação. 

A cooperação pode ser reconhecida como um princípio constitucional implícito e, portanto, ser 
aplicada como um princípio balizador, também, da relação entre os Poderes. A partir desta 
constatação (realizada a partir de um aprofundado estudo realizado acerca da cooperação, por meio 
da realização de uma tese de doutorado orientada pela coordenadora do projeto), entende-se que é 
possível impor-se aos Poderes a adoção de instrumentos e de práticas cooperativas no âmbito da 
realização de Políticas Públicas, pois a concretização dos direitos fundamentais é tida como uma 
tarefa compartilhada entre eles (mais do que baseada em uma noção de separação). 
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Neste contexto, foi realizado, também, um estudo dos projetos e ações já existentes na esfera 
da judicialização da saúde, constatando-se que se tratam, em regra, de ações isoladas e pautadas 
pela prática de atos concretos e pontuais, sem revelarem, contudo, uma concepção assentada na 
noção de cooperação enquanto princípio norteador das ações estatais. Isto faz com que estas 
iniciativas não possuam um caráter mais universal, restringindo-se, antes, a iniciativas de caráter mais 
pessoal, levadas adiante mais por pessoas do que por instituições. 

O que se propõe, no presente projeto, é a incorporação de uma nova forma de concepção 
acerca da atuação dos Poderes Públicos no tocante às Políticas Públicas, tendo por fundamento, 
justamente, a noção de cooperação, para  que, a partir daí, se possam pensar e propor instrumentos 
que viabilizem e operacionalizem esta cooperação. 
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ANEXO B – Página virtual do Munícipio de Santa Cruz do Sul 

 

Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO C – Página virtual de acesso à informação do Munícipio de Santa Cruz 
do Sul 

 

Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
 

 

 

 

 

 

 



274 
 

ANEXO D – Portal de transparência 

 

Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO E – Despesas por órgão 

 

Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO F – Rubricas 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO G – Rubrica 3.3.90.32: material, bem ou serviço para distribuição 
gratuita 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO H – Despesas: materiais hospitalares 

 
 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO I – Materiais hospitalares: primeira ação 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO J – Materiais hospitalares: segunda ação 

 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO L – Materiais hospitalares: terceira ação 

 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 
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ANEXO M – Relatório estatístico do E-SIC 

 

 
Fonte: (PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, 2016, <http://santacruz.rs.gov.br>) 

 
 


