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“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.”1 

 

A despeito do mandado constitucional em epígrafe, datado de 22 anos atrás, é público 

e  notório  que  o  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  que  o  deveria  concretizar, 

experimenta, diuturnamente, profunda e ampla crise de variadas dimensões: falta de 

recursos,  planejamento,  organização,  funcionalidade,  transparência,  eficiência, 

legalidade,  que  culminam,  praticamente,  que  flagrante  descumprimento  do  direito 

fundamental à saúde dos brasileiros. E parece não haver pronto-socorro para o SUS.

Dessas dimensões caóticas, ressalta-se, ordinariamente, a alegada falta de recursos 

bastantes  para  investimento  e  custeio  nas  ações  e  serviços  de  saúde. 

Invariavelmente, desde a União, passando pelos Estados e o Distrito Federal, até o 

mais longínquo Município  brasileiro,  todas as autoridades dos respectivos Poderes 

Executivos, juridicamente competentes para gerir o SUS, olvidam as próprias falhas, 

para  imputar  todas  as  mazelas  à  falta  de  dinheiro.  Enquanto  isso,  milhões  de 

brasileiros  padecem  de  toda  espécie  de  doença,  sem  atendimento  minimamente 

adequado e digno, por todo o Brasil.

Com efeito, no ano 2000, supostamente visando corrigir a falta crônica de recursos 

suficientes  para  atender  as  necessidades  do  SUS,  fez-se  intensa  mobilização  da 

sociedade e dos representantes políticos pela aprovação da Emenda Constitucional nº 

29/2000, por força da qual se asseguraria progressivo aumento dos valores financeiros 

absolutos para o sistema, além de se instituir mais uma vinculação de receitas estatais 

a despesas com ações e serviços de saúde.

De acordo com essa Emenda Constitucional, até o ano de 2004, Estados e Municípios 

deveriam reverter para as ações e serviços de saúde 12% e 15% das respectivas 

receitas. Por seu turno, as reversões pertinentes à União seriam fixadas conforme o 

valor  apurado no ano anterior,  corrigido  pela  variação nominal  do Produto Interno 

Bruto  –  PIB.  Tais  parâmetros  normativos  teriam  aplicabilidade  imediata  e  eficácia 

1 Constituição Federal do Brasil, artigo 196.



plena,  inclusive  a  partir  do  ano  de  2005,  até  que  viesse  a  se  promulgar  Lei 

Complementar federal, que regulamentaria aquela Emenda.

No  entanto,  até  hoje,  a  indigitada  Lei  Complementar  federal  não  se  promulgou, 

situação típica de vacatio legis2, devido à ausência de vontade política no âmbito do 

governo  federal  e  do  Congresso  Nacional,  sobretudo  porque  a  regulamentação 

implicaria majorar as receitas vinculadas da União com as ações e serviços de saúde, 

bem  como  incremento  dos  repasses  financeiros  concernentes  aos  demais  entes 

federados.  Tanto isso é verdade que,  em todas as ocasiões nas quais  o governo 

federal  é  chamado  a  se  empenhar  pela  aprovação  da  mencionada  regulação,  a 

resposta imediata é: “aprovar a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/2000 

depende da criação, também, de uma nova fonte de custeio da saúde”; ou seja, um 

novo “imposto” vinculado.

Desse modo, no âmbito da Federação brasileira, entes político-constitucionais, que se 

deveriam  tratar  de  forma  isonômica,  recebem,  todavia,  cuidados  díspares. 

Prosseguindo  a  cômoda inércia  do governo federal  e  do Congresso Nacional,  em 

regulamentarem a aludida Emenda Constitucional, a União persiste livre de vinculação 

específica  de  suas  receitas  aos  gastos  com  ações  e  serviços  de  saúde,  mas, 

principalmente,  descompromissada  com  aumentar  seus  repasses  financeiros 

correlatos  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  os  quais,  por  suas  vezes, 

prosseguem obrigados à manutenção daqueles  gastos percentualmente  vinculados 

fixados diretamente pela citada normativa constitucional.

Entremostram-se, dessa feita, conseqüências de índole jurídico-constitucional da falta 

de  aprovação  de  Lei  Complementar  federal  voltada  a  regulamentar  a  Emenda 

Constitucional nº 29/2000. No entanto, ao lado, existe a realidade cruenta, SOS: SUS. 

A carência de recursos suficientes para concretizar as ações e serviços de saúde 

concorre para que cidadãos brasileiros tenham suas vidas estraçalhadas por perdas 

humanas irrecuperáveis: perecem avós, pais, filhos, amigos...

A par disso, compreende-se a possibilidade de que os Estados e o Distrito Federal, 

rompendo a acomodada inércia do governo federal e do Congresso Nacional, exerçam 

a sua competência legislativa supletiva, prevista constitucionalmente3, a fim de eles 

próprios promulguem Leis Complementares pertinentes à regulamentação peculiar da 

sobredita Emenda, com aplicabilidade e eficácia relativa aos seus gastos em ações e 

serviços de saúde, bem como instituindo parâmetros normativos aos correspondentes 

Municípios.

2 Vacância legislativa.
3 Constituição Federal Brasileira, artigo 24, § 3º.



Com essa providência legislativa, os Estados e o Distrito Federal, pelos seus governos 

e legislativos, legitimamente sufragados pelas respectivas sociedades, a um só tempo, 

cumpririam  o  que  lhes  manda  a  Constituição  da  República,  como,  além  disso, 

colmatariam a omissão legislativa  da União,  em prol  da  legalidade,  legitimidade  e 

economicidade dos gastos em ações e serviços de saúde, direito de todos e dever do 

Estado.

Enfim,  a  regulamentação  da  Emenda  Constitucional  nº  29/2000  pelos  Estados  e 

Distrito  Federal  supriria  o vacatio  legis patrocinado  pelo  governo  federal  e  pelo 

Congresso  Nacional,  atenderia  normativamente  o  mandado  constitucional  em 

epígrafe, contribuiria para diminuir a grave crise por que passa o SUS, que, malgrado 

SOS, não tem encontrado pronto-socorro.
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