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INTRODUÇÃO: O direito à saúde em qualquer âmbito depreende de debates delicados
ao desvendar um fenômeno bastante recorrente no direito público. Desta forma
ambicionou-se
se desvendar com o presente estudo a constitucionalidade da ingerência do
poder público às Operadorass Privadas de Saúde, visando o cumprimeto do direito
fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196: “A
saúde é um direito de todos e dever do Estado” e, ainda, dadas as proporções a análise
dos conflitos normativos/constitucionais,
normativos/constitucionais, através, ainda, do que dispõe o art. 197 do
mesmo diploma legal, bem como, às disposições contratuais, que abarcam a
problemática. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O trabalho foi construído através da
base do problema hermenêutico do “Direito à Algo”, trazido por Robert Alexy, na obra:
“Teoria dos Direitos Fundamentais”; Em matéria específica ao tema foi utilizado a obra
do jurista Fernando Scaff: “Direito à saúde no âmbito privado: Contratos de adesão,
planos de saúde e seguro saúde”; foi analisada, ainda, a obra
obra de Angélica Carlini:
“Judicialização da Saúde - Pública e Privada”, no deslinde da judicialização do direito
em sentido amplo. MATERIAL E MÉTODOS: Os métodos atribuídos à pesquisa são
o analítico e o exploratório, com emprego de pesquisa empírica de dados
dados e revisão
bibliográfica. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Ao dar vistas a problemática buscou
buscouse matricialmente a resposta acerca da constitucionalidade na ingerência estatal em
operadoras de saúde privadas para o resultado de uma gestão eficaz na promoção do
direito fundamental à saúde, disposto nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal da
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República, os resultados obtidos, foi analisada como uma relação contenciosa no âmbito
judiciário. Por se tratar de uma questão de ordem pública, esta incumbência está a cargo
das procuradorias municipais, desta forma, a pesquisa em tela detém-se às demandas
estaduais e municipais da Comarca de Caxias do Sul, cujo qual o deslinde se dá através
de demandas judiciais recebidas solidariamente pelo Estado e o Município e em
observância as diretrizes orçamentárias, requerem a transmissão da prestação para as
Operadoras de saúde privada, a fim de subsidiar esta demanda, prática
constitucionalmente viável através do artigo 197 da Constituição Federal, que dispõe a
possibilidade, no caso de impossibilidade estatal para o fornecimento da demanda de
recorrer a terceiro para obtenção de resultados satisfatórios. CONCLUSÃO: Entendese em observação a problemática que a terceirização do fornecimento pelo poder
público à iniciativa privada pode vir a ser uma forma de dar celeridade ao fornecimento
das demandas judiciais para acesso à saúde que tramitam em grande escala atualmente.
Constatou-se, ainda, em observância à jurisprudência um grande contraste nas decisões
de primeiro grau - mais abertas - e as de segundo grau - mais contenciosas - acerca desta
política que embora não seja a ideal, pode ser uma forma de desafogar a máquina
pública e dar celeridade ao provimento do direito fundamental à saúde .
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