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RESUMO 

BRANCO, Marisa Lucena. O SUS na Fronteira e o Direito: em que medida o 
estrangeiro tem direito ao SUS. Brasília, 2009. 100 f. Monografia (Especialização 
em Direito Sanitário) - Programa de Pós-graduação em Direito Sanitário, Fiocfruz, 
Brasília, 2009. 
 

  O presente estudo trata do direito do estrangeiro fronteiriço ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), e em que medida ele tem esse direito. Inicialmente é 

apresentada a geografia das fronteiras do Brasil, a dinâmica e fluxos que acontecem 

na região de fronteira, enfatizando as cidades-gêmeas, e comparando os requisitos 

exigidos para entrada do estrangeiro no país, do fronteiriço e dos estrangeiros 

provenientes de países do MERCOSUL. Depois o estudo identifica interpretações 

diferenciadas dos operadores do direito em relação ao direito à luz da Lei 8.080/90 e 

da Constituição Federal, tendo como objeto de estudo dois casos, o primeiro caso 

uma Ação Pública referente a transplante de doadores e receptores vivos ocorrido 

na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul em 2004, e o segundo caso uma 

Ação Civil Pública ajuizada na 1ª Vara Federal Civil de Foz do Iguaçu - PR em 2006. 

Também traz dados do Diagnóstico Local dos Municípios de Sant’Ana do Livramento 

e Barra do Quarai no estado do Rio Grande do Sul, demonstrando o afluxo, ou seja, 

brasileiros em busca de atendimento de saúde do outro lado da fronteira, a 

integração e a troca de serviços existentes sem acordos preestabelecidos, e ao final 

faz uma reflexão da legislação à luz dos Direitos Humanos. Esse trabalho leva a 

concluir que os estrangeiros fronteiriços têm direito ao SUS, reconhecendo o que já 

acontece nas fronteiras, de forma a identificar as ações que atualmente são 

intercambiadas, conferindo-lhe legitimidade jurídica, equacionando as questões de 

saúde, bem como a capacidade de custeio e a estabilidade no fluxo financeiro. O 

reconhecimento desse fluxo hoje existente possibilitará mensurar o volume de 

atendimento, podendo servir de subsídios para as questões diplomáticas e novos 

acordos que poderá conter compensações financeiras ou trocas de serviços.   

Palavras-chave: 1. Saúde. 2. Sistema Único de Saúde - SUS. 3. Fronteira. 4. 
Direito. 



BRANCO, Marisa Lucena. The Brazilian Health System (SUS) in the Border and 
the Law: to what extent the foreigner is entitled to SUS. Brasília, 2009. 100f. 
Monograph.  (Specialization in Sanitary Law) – Post-Graduation Program in Sanitary 
Law, Fiocruz, Brasília, 2009.  

 
ABSTRACT 

The present study deals with the civil rights of citizens living in the border regions 

willing to access the Brazilian Health System (SUS), and on which level they entitled 

to this right. Initially it is presented the geography of the Brazilian borders, the 

dynamics and the flows that take place in the border region, emphasizing the twin 

cities and comparing the requirements demanded for the entrance of foreigners in 

the country, those who live in the border, and foreigners from MERCOSUL countries. 

Further ahead, the study identifies differentiated interpretations of the operators of 

the legal right in relation to the legal right according to the Law 8,080/90 and to the 

Federal Constitution, having as an object of study, two cases, the first case, a Public 

Civil Action regarding organ transplant donors and receivers occurred in the city of 

Campo Grande – Mato Grosso do Sul, in 2004, and the second case, a law suit in 

the1St  Civil Federal Court of Foz do Iguaçu - PR, in 2006. It also brings data from the 

Local Diagnosis of the Cities of Sant'Ana do Livramento and Bara do Quarai in the 

state of Rio Grande do Sul, showing the afflux, that being Brazilians in search of 

health care in the other side of the border, the integration and the exchange of 

existing services without previous agreements, and to the end, a reflection on 

legislation in the light of Human Rights. This assignment leads to the conclusion that 

the foreigners living close to the border are entitled to SUS, as recognition to what 

currently takes place throughout the borders, in order to identify the current actions 

that are being exchanged, providing them with legal legitimacy, balancing the health 

matters as well as the cost capacities and the stability in the financial flux. The 

acknowledgment of the existing flux will enable the measurement of the public 

demand, suiting as subsidies for diplomatic matters and new agreements that might 

contain financial compensations and service trades.    

Key – Words: 1. Health. 2. Brazilian Health System (SUS). 3. Border. 4. Law 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país que possui onze estados que fazem fronteira com 10 

países limítrofes, possuindo 588 municípios localizados na faixa de fronteira, sendo 

que dentre os municípios fronteiriços, se verifica, embora ainda não se tenha dados 

quantitativos, essas populações de países vizinhos buscam atendimento no sistema 

de saúde brasileiro.  

Para tanto, o presente estudo trata do direito do estrangeiro fronteiriço ao 

Sistema Único de Saúde – SUS, e em que medida ele tem esse direito, 

considerando que, no Brasil, não há um marco regulatório único para tratar de 

atendimento a estrangeiros no SUS, com exceção a acordos estabelecidos com país 

vizinho conforme interesses brasileiros e dependendo da relação política existente – 

nem normas e regras aplicáveis a todas as cidades de fronteira na área da saúde.  

A escolha desse tema surgiu de uma experiência pessoal na implantação 

do projeto SIS Fronteiras1 do Ministério da Saúde entre 2005 e 2007, de norte a sul 

do país. Constatou-se a inquietação dos Secretários Municipais de Saúde ansiosos 

por definições claras por parte do Ministério da Saúde quanto à conduta a ser 

tomada referente à demanda pelo SUS dos estrangeiros fronteiriços, bem como a 

preocupação dos Secretários com o ressarcimento dos gastos realizados com esses 

atendimentos, que em sua totalidade, são arcados somente pelos próprios 

municípios, sem aporte da União. 

Ao visitar os municípios fronteiriços na implantação deste projeto, se 

observou que alguns municípios atendem essa demanda dependendo do nível de 

complexidade e por decisão do gestor local, nesses casos, o Secretário Municipal de 

Saúde passa a exercer um poder discricionário2, ou seja, passa a atuar 

discricionariamente em relação ao atendimento dos estrangeiros fronteiriços em 

busca do SUS.  

                                                 
1  Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras – SIS Fronteiras, projeto do Ministério da 

Saúde instituído pela Portaria nº 1.120/GM de 6 de junho de 2005. Site do SIS Fronteiras na Internet: 
www.saude.gov.br/sisfronteiras. 

2  A atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a 
possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre 
duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. DI PIETRO, Maria Sylvia Zapella – Direito 
Administrativo - 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002 - Pg. 204. 
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Constatou-se também, no caso dos municípios que negam o atendimento 

ao fronteiriço estrangeiro, esse estrangeiro busca formas de obter acesso ao 

sistema de saúde brasileiro, e em sua maioria formas ilegais. Por outro lado, os 

recursos recebidos pelo município para financiamento de suas ações de Atenção 

Básica é calculado com base em um valor per capita3. Portanto os municípios 

fronteiriços não possuem orçamento para atender a demanda da população 

fronteiriça estrangeira, bem como do brasileiro que reside do lado estrangeiro da 

fronteira.  

Em casos mais graves, se o município se negar a atender o estrangeiro, 

pode ser caracterizado como omissão de socorro, previsto no Código Penal 

Brasileiro, em seu artigo 1354, que diz que é considerado omissão de socorro deixar 

de prestar assistência a pessoa inválida ou ferida, pois o bem jurídico é a vida e a 

saúde da pessoa humana, pois se trata de crime omissivo próprio, onde se pune a 

não realização de uma ação, mas a omissão dessa ação. 

O Ministério da Saúde, por sua vez, não repassa recursos 

correspondentes ao atendimento do estrangeiro fronteiriço por falta de registro, uma 

vez que o sistema de identificação utilizado possui base domiciliar nacional5. 

Nesse bojo, apresenta-se não apenas o estrangeiro, mas os filhos dos 

estrangeiros com brasileiros. Estes, por sua vez, têm direito a utilizar o SUS uma vez 

que sendo filho de brasileiros também são brasileiros6, mesmo não residindo em 

                                                 
3  O Piso de Atenção Básica (PAB), criado em 1997, implantado em 1998 e ampliado em 

2001, é um mecanismo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que altera a lógica do 
pagamento por produção. Os fundos municipais de saúde recebem diretamente do FNS (repasse 
fundo a fundo) um montante calculado com base em um valor per capita, e a administração local 
assume a responsabilidade pela atenção básica à saúde de seu território. - BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria Executiva. Programa Atenção Básica (PAB): Parcela fixa / Ministério da Saúde, 
Secretaria Executiva– 2. ed. rev. e atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. il. col. – (Série C. 
Projetos, Programas e Relatórios) - Pg. 5. 

4 Art.35 do CPB – Código Penal Brasileiro - Deixar de prestar assistência, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou 
ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da 
autoridade pública.  

5 Art. 3º O Sistema Cartão Nacional de Saúde, de validade nacional e base de 
vinculação territorial fundada no domicílio residencial do seu titular, é coordenado pelo Ministério da 
Saúde e permite cadastramento dos usuários e profissionais de saúde e o acompanhamento contínuo 
dos atendimentos de saúde prestados à população. Portaria n. 1.560, de 29 de agosto de 2002 - 
Ministério da Saúde. 

6  São dois os critérios de nacionalidade originária, o ius sangüínis (origem sanguínea) e 
o ius soli (origem territorial). Pelo critério ius sanguínis será nacional todo o descendente de 
nacionais, independente do local de nascimento. MORAES, Alexandre de - Direito constitucional. 
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território nacional.   

Este tema é de extrema importância, pelo fato de tratar-se de algo que já 

acontece nas fronteiras brasileiras. A demanda existe, e os municípios cuja 

passagem é de fácil acesso, e quando o país vizinho não oferece um sistema de 

saúde universal e gratuito, essa população estrangeira acaba buscando esses 

serviços no lado brasileiro. Muito embora se torne de difícil comprovação.  

Para tanto, esse trabalho buscou analisar à luz da Constituição Federal, 

da Lei Orgânica da Saúde e dos Direitos Humanos, em que medida o estrangeiro 

fronteiriço tem direito ao Sistema Único da Saúde.  

Para demonstrar essa realidade, foi realizado o estudo de dois casos. O 

primeiro caso - Ação Pública referente a transplante de doadores e receptores vivos 

ocorrido em Campo Grande – MS, em 2004. O segundo caso - Ação Civil Pública 

ajuizada na 1ª Vara Federal Civil de Foz do Iguaçu - PR, em 2006. 

O trabalho está dividido em três partes, a primeira denominada “A 

Realidade da Fronteira” descreve a fronteira em seus aspectos geográficos, a 

dinâmica na região de fronteira, os fluxos transfronteiras, as pessoas, e faz uma 

comparação dos requisitos exigidos para entrada do estrangeiro no país, do 

fronteiriço e dos estrangeiros provenientes de países do MERCOSUL.  

A segunda parte relata os dois casos estudados e identifica as 

interpretações diferenciadas dos operadores do direito em relação ao direito à luz da 

Constituição Federal e da Lei 8.080/90. 

A terceira parte faz uma análise da Constituição Federal de 1988, seus 

princípios, direitos e garantias fundamentais e da Lei Orgânica da Saúde.  Também 

traz dados do Diagnóstico Local dos Municípios de Sant’Ana do Livramento/RS e 

Barra do Quaraí/RS, demonstrando o afluxo, ou seja, brasileiros em busca de 

atendimento do outro lado da fronteira, a integração e a troca de serviços existentes 

sem acordos preestabelecidos, e ao final faz uma reflexão da legislação à luz dos 

Direitos Humanos. 

                                                                                                                                                         
Alexandre de Moraes. - 8. Ed. Revista, ampliada e atualizada com a EC no 28/00. - São Paulo: Atlas, 
2000. Pg. 203. 
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2 A REALIDADE DA FRONTEIRA 

 A realidade da fronteira7 do Brasil é muito distinta ao longo de seus 

15.719 quilômetros de norte a sul do país. Local onde se dá as interações 

transfronteira. Para entender a fronteira, é necessário conhecer a sua geografia, os 

países com os quais o Brasil faz fronteira, as cidades fronteiriças – com destaque as 

cidades-gêmeas, onde apresentam maior fluxo - seus fluxos transfronteira e as 

pessoas que nela habitam e/ou transitam. Essa realidade é distinta em seus 

diversos aspectos: culturais, sociais, econômicos e políticos, acentuando quando 

essa análise passa a ser feita em seu aspecto legal, pois se verifica que tratando da 

fronteira existem excepcionalidades e características próprias para a realidade 

fronteiriça8. 

Essa realidade diferenciada já se verifica pelo seu aspecto legal. A 

fronteira tem legislação específica por se tratar de área de segurança nacional9. 

Outro aspecto diferenciado são as pessoas. A regra estabelecida para a 

entrada do estrangeiro no território nacional para concessão de visto não é a mesma 

para o estrangeiro residente na fronteira com o Brasil, bem como a forma de trânsito 

do estrangeiro proveniente de países do MERCOSUL. Essas regras serão 

apresentadas no item 1.2.  

No aspecto trabalhista e previdenciário, se constata previsão legal para 

que o estrangeiro de país limítrofe possa exercer atividade remunerada no Brasil, 

bem como freqüentar estabelecimento de ensino10, embora ainda não tenha sido 

regulamentada. O mesmo não se verifica quando se trata da saúde desse 

estrangeiro, nem como trabalhador, nem como residente de pais limítrofe. E o 

propósito desse capitulo é retratar esse cenário.  

                                                 
7 LARROUSSE CULTURAL, Dicionário da língua portuguesa. Grande Dicionário 

Larousse Cultural da Língua Portuguesa. Editora Nova Cultura Ltda. 2000. - Fronteira s.f. 1. Limite, 
confim, o extremo de uma terra ou de uma região, a parte de um país que confina com outro.  

8  Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: Possibilidades 
Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional. 
Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006, p.28. 

9 Lei 6.634, de 02 de maio de 1979 - Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-
lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 

10  Decreto 85.064, de 26 de agosto de 1980 - Regulamenta a Lei nº 6.634, de 2 de maio 
de 1979, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira. 
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2.1 A geografia 

O Brasil hoje é uma significativa potência econômica, política e 

diplomática. É o 5o país do mundo em superfície, superado apenas pela Rússia, 

maior país do mundo. Encontra-se na mesma categoria que o Canadá, a China e os 

Estados Unidos (incluindo o Alasca e o Havaí). Igualmente grande pela dimensão de 

sua população, 5a posição também, superado pela China e Índia11. 

Em relação à fronteira, possui 15.719 quilômetros de faixa  

correspondente à linha divisória com países da América do Sul, dos quais apenas o 

Chile e o Equador não estão dentre os países vizinhos.  

Detentor de grandes diversidades geográficas, econômicas e sociais. É 

reconhecido como um dos países mais abertos e tolerantes às diferenças culturais. 

Convive lado a lado com pessoas das mais diferentes origens, etnias, e credos, o 

que contribui para uma rica e diversificada cultura.  

Em relação à fronteira, a diversidade se mantém, a realidade da fronteira 

do Brasil é muito distinta ao longo da faixa de fronteira de norte a sul do país, que 

detém 27% do território nacional, e local onde se dá as interações transfronteira12.  

O Brasil possui onze estados que fazem fronteira com dez países 

limítrofes, que são: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, conforme pode ser verificado no 

mapa que segue. 

 

                                                 
11 THÉRY, Hervé. Atlas do Brasil: Disparidades e Dinâmicas do Território. Hervé 

Théry, Neli Aparecida de Mello. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Tradução 
de: Atlas Du Brésil. 

12 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. 
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Figura 1: Mapa do Brasil 
Fonte: IBGE, apud Ministério da Saúde, Relatório de Acompanhamento. [on line] Disponível na 
internet na URL: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Relatório_sis_05-07-07.pdf (Consultado 
em 01.05.2009) 

 

Em sua maioria, os estados fazem fronteira com mais de um país, sendo 

seis estados com dois países, um com três países e quatro com apenas um país, 

conforme demonstra o quadro abaixo: 

Brasil País vizinho 
Rio Grande do Sul  Uruguai e Argentina 
Santa Catarina  Argentina 
Paraná  Paraguai e Argentina 
Mato Grosso do Sul Paraguai e Bolívia 
Mato Grosso  Bolívia 
Rondônia Bolívia  
Acre Bolívia e Peru 
Amazonas Peru, Colômbia e Venezuela 
Roraima  Venezuela e Guiana 
Pará  Guiana e Suriname 
Amapá Guiana Francesa 

 
Quadro 1: Quadro de correspondência entre os estados brasileiros e países limítrofes.  
Fonte: Elaboração pela autora. 
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Na faixa de fronteira, residem cerca de dez milhões de pessoas, 

representando 27% do território brasileiro, divididos em 588 municípios, em 11 

estados diferentes13.  

O quadro que segue apresenta o numero de municípios fronteiriços na 

faixa de fronteira por estado. 

Estado No. de Municípios 
Região Norte 98 
1 – Rondônia 27 
2 – Acre 22 
3 – Amazonas 21 
4 – Roraima 15 
5 – Pará 5 
6 – Amapá 8 
Região Sul 418 
7 – Paraná 139 
8 - Santa Catarina 82 
9 - Rio Grande do Sul 197 
Região Centro-Oeste 72 
10 - Mato Grosso do Sul 44 
11 - Mato Grosso 28 
TOTAL 588 

 
Quadro 2: Total de municípios de Faixa de fronteira por Região/Unidade da Federação.  
Fonte: Elaboração pela autora. 
 
 

A faixa de fronteira do Brasil foi estabelecida pela Lei 6.634/79, e é 

considerada área de Segurança Nacional, compreende uma faixa interna de até 150 

km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional, e regulamentada pelo Decreto 85.064/8014.   

Como pode ser constatada, essa lei foi formulada em um contexto político 

                                                 
13 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 

Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.28. 

14 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
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diverso do momento atual, em que os países eram mais preocupados com suas 

divisões territoriais, e a fronteira era vista como espaço de segurança nacional. Hoje 

se verifica uma mudança de paradigma, onde a fronteia é vista como um espaço de 

integração.   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio do seu 

Departamento de Comunicação e Informação, da Diretoria de Geociências, promove 

anualmente a atualização do Cadastro dos Municípios Brasileiros da Faixa de 

Fronteira. Esse cadastro é composto de informações sobre a identificação do 

município, como o código geográfico e nome, e sobre sua classificação dentro da 

Faixa, e faz a seguinte descrição15:  

a) Município fronteiriço 

b) Município totalmente localizado na faixa. 

c) Município parcialmente localizado na faixa. 

d) Município com sede localizada na linha de fronteira. 

e) Município com sede dentro da faixa de fronteira.  

O Ministério da Integração Nacional faz uma descrição diferenciada, ele 

classifica os 588 municípios em dois grandes grupos, os lindeiros e os não-

lindeiros16.  

No grupo dos municípios lindeiros existem três casos:   

a) aqueles em que o território do município faz limite com o país vizinho e 

sua sede se localiza no limite internacional, podendo ou não apresentar 

conurbação17 ou semi-conurbação com uma localidade do país vizinho (cidades-

                                                                                                                                                         
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. 

15 IBGE/DGC/DEPIN - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Diretoria de 
Geociências.  6 de maio de 2002. Municípios Brasileiros da Faixa de Fronteira -Divisão Territorial de 
Janeiro/2001.  

16 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005, p.11. 

17 LARROUSSE CULTURAL, Dicionário da língua portuguesa. Grande Dicionário 
Larousse Cultural da Língua Portuguesa. Editora Nova Cultura Ltda. 2000.- Conurbação s.f. (Do lat. 
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gêmeas); 

b) aqueles cujo território faz divisa com o país vizinho, mas cuja sede não 

se situa no limite internacional; e 

c) aqueles cujo território faz divisa com o país vizinho, mas cuja sede está 

fora da Faixa de Fronteira. 

O grupo dos municípios não-lindeiros, ou seja, na retaguarda da faixa 

pode ser dividido em dois subgrupos: 

a) aqueles com sede na Faixa de Fronteira; e 

b) aqueles com sede fora da Faixa de Fronteira. 

Analisando a classificação utilizada por ambas as instituições, IBGE e 

Ministério da Integração, percebe-se que, embora utilizando nomenclaturas 

diferentes refletem a mesma realidade, ou seja, os 588 municípios distribuídos ao 

longo da Faixa de Fronteira apresentam situação geográfica distinta em relação à 

linha de fronteira. As características da faixa de fronteira variam bastante ao longo 

de todo o território, além das peculiaridades que marcam esse espaço, as cidades 

limítrofes com países vizinhos são mais diretamente afetadas por questões políticas, 

econômicas e diplomáticas dos países vizinhos18. 

Além dessas classificações feitas pelo IBGE e pelo Ministério da 

Integração, e considerando as diferenças marcantes observadas ao longo dos 

15.719 km da faixa de fronteira, foi realizado um trabalho pelo Grupo RETIS19, 

publicado pelo Ministério da Integração Nacional sob o título “Proposta de 

Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira”, no qual se 

propôs uma sub-regionalização baseada em afinidades sociais, culturais, históricas, 

étnicas e de potencialidade e dinamismo econômico, e o resultado foi a subdivisão 

                                                                                                                                                         
Urbs, Urbis, cidade.) Unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, em conseqüência de seu 
crescimento. 

18 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 
Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.37 

19 Grupo RETIS é um grupo formado por pesquisadores-doutores que atua no 
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio do CNPq, da 
FAPERJ e do CEPG/UFRJ 
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da faixa em 17 sub-regiões, agrupadas em três grandes arcos, a saber: Arco Norte, 

Arco Central e Arco Sul20. 

O Arco Norte abrange a faixa de fronteira do estado do Amapá, Pará, 

Roraima, Amazonas e Acre. Apesar do fluxo migratório procedente de outras regiões 

do país, principalmente nordestina, a faixa de fronteira norte constitui um “arco 

indígena”, ou seja, com predomínio de população indígena, com grandes áreas de 

reserva e identidade territorial ligada a sua importância étnico-cultural indígena21.  

O Arco Central abrange a faixa de fronteira dos estados de Rondônia, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Constitui, culturalmente, uma grande área de 

transição entre o Arco Sul, identificada com a cultura européia de descendentes de 

imigrantes, principalmente italianos e alemães, e o Arco Norte, onde predomina a 

cultura de diversos grupos indígenas amazônicos. Culturalmente, o Arco Central é 

bastante diversificado, tendo ao centro a grande área ou “sub-arco” cultural 

pantaneiro, uma continuidade das áreas do Chaco boliviano e paraguaio22. 

O Arco Sul compreende a faixa de fronteira dos estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. A região do Arco Sul é das fronteiras que se 

apresenta mais permeável e de interações mais intensas com os países vizinhos e 

que estão sendo reestruturadas com a criação do MERCOSUL23. 

O Brasil é o único país da América do Sul que estabelece uma área de 

150 km de Faixa de fronteira. Apenas cinco países, além do Brasil, reconhecem a 

faixa ou zona de fronteira como uma unidade espacial distinta e sujeita à legislação 

                                                 
20 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 

Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.33 

21 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 
Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.33 

22 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 
Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.33 

23 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 
Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org), Ministério da Saúde, Ministério da 
Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.p.33 
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específica24, conforme demonstrado no quadro 3. 

País Faixa de Fronteira Instrumento Legal 
Argentina Não tem Constituição de 1994 
Bolívia 50 Km Constituição de 1967, reformada em 1994 
Brasil 150 Km Constituição de 1988 
Chile* Não tem Constituição de 1980, reformada em 2001 

Colômbia Não especifica largura Constituição de 1991, reformada em 1997 
Equador* Não especifica largura Constituição de 1998 
Guiana Não tem  Constituição de 1980, reformada em 1996 
Guiana Francesa**       -          - 
Paraguai Não tem Constituição de 1992 
Peru 50 Km Constituição de 1993 
Suriname Não tem Constituição de 1987, reformada em 1992 
Uruguai Não tem Constituição de 1997, reformada em 1994 
Venezuela Não especifica largura Constituição de 1999 
* Não faz fronteira com o Brasil. ** Sem dados 
 
Quadro 3: Países da América do Sul e respectivas Faixas de fronteira.  
Fonte: Brasil e América do Sul: Questões Institucionais de Fronteira, STEIMAN, Rebeca. [on line] 
Disponível na internet na URL: http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras(Consultado em 01.05.2009). 

 

2.1.1 Zonas de Fronteira e Cidades-gêmeas 

Para entender os fluxos que ocorrem nesses espaços, é importante se ter 

a noção do que é zona de fronteira.  

Grosso modo, a zona de fronteira é composta pelas faixas territoriais 
de cada lado do limite internacional, caracterizadas por interações 
que, embora internacionais, criam um meio geográfico próprio de 
fronteira, só perceptível na escala local/regional das interações 
transfronteiriças25.  

É um espaço onde se dá o encontro entre dois sistemas sócio-políticos 

diferentes. Nelas se estabelecem relações transfronteiriças de maior ou menor 

intensidade, muitas vezes não previstas pelo marco legal dos países lindeiros, como 

pode ser constatado no quadro 3, onde apenas cinco países da América do Sul, 

                                                 
24  STEIMAN, Rebeca. Brasil e América do Sul: Questões Institucionais de Fronteira. 

[on line] Disponível na internet na URL: http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras(Consultado em 01.05.2009). 
25 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 

Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. p.152 
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além do Brasil, reconhecem a zona de fronteira26.  

É importante observar que a zona de fronteira caracteriza-se por 

interações internacionais, que independente do reconhecimento e da existência de 

legislação específica, acordos ou arcabouço legal dos países, ou entre os países, 

ela existe, e as interações acontecem.   

Essa percepção de zona de fronteira como um espaço, uma “região”, com 

características próprias pode ser verificada também no trabalho de pesquisa de 

Pedro Fernandes Neto, que adota um conceito a partir da proposta de J.W. Hourse. 

Segundo House é mais prontamente possível definir a zona de 
fronteira em termos operacionais do que encontrar uma justificativa 
teórica para sua existência. Segundo STEIMAN (2002) a noção de 
zona de fronteira não é nova (borderlands), porém a contribuição de 
House foi abordar os diferentes fatores de produção e os fluxos 
transacionais que atuam no espaço local de fronteira, de modo a 
considerá-la não apenas como lugar de passagem, mas uma “região” 
com características específicas. Em síntese, a zona de fronteira 
caracteriza-se por interações que, embora internacionais, criam um 
milieu próprio de fronteira, só perceptível na escala local/regional27. 
 

O meio geográfico que melhor caracteriza a zona de fronteira é aquele 

formado pelas cidades-gêmeas.  

Cidade-gêmea é um termo muito utilizado em livros, artigos e textos em 

geral que tratam da fronteira, também encontrado como cidades-irmãs. Mesmo 

muito utilizado não foi localizada a sua definição dentre o material pesquisado, nem 

mesmo em dicionário, mas apenas o seu conceito. Um conceito que traz consigo a 

imagem de cidades idênticas ou muito próximas, até mesmo unidas.  

São municípios, cidades ou povoados que possuem cidades 

correspondentes no país vizinho, que dependendo do tipo de conectividade, se 

terrestre, fluvial com ponte ou fluvial sem ponte, o fluxo de pessoas ou a interação 

entre as cidades se acentua ou atenua. Como pode ser verificada na definição dada 

                                                 
26 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 

Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. p.152 

27 STEIMAN, Rebeca, apud NETO. Brasil e América do Sul: Questões Institucionais 
de Fronteira. [on line] Disponível na internet na URL: http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras(Consultado em 
01.05.2009). 
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por Gadelha: “São adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira, 

seja esta seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infra-estrutura”28. 

A imagem que mais traduz a definição de zona de fronteira e cidades-

gêmeas é a que segue: 

 

Figura 2: Zona de Fronteira, Faixa de Fronteira e Cidades-gêmeas. 
Fonte: GADELHA, Carlos et alli, 2005. p.22 – Proposta de Reestruturação do Programa de 
Desenvolvimento de Faixa de Fronteira. 
 

Ao total são 30 cidades brasileiras consideradas cidades-gêmeas de 30 

cidades ou povoados estrangeiros29. Embora não sejam muitas nos 15.719 

quilômetros de fronteira do Brasil, é importante conhecê-las, pois é o local onde se 

dá as interações transfronteira, além de servir como porta de entrada dos 

                                                 
28 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 

Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. p.152 

29 Esses números não são absolutos, pois se verificou que algumas literaturas 
consideram determinadas cidades gêmeas enquanto que outras não.  Vai depender de sua 
proximidade, tipo de conectividade, ou se é município ou povoado. Para efeito desse trabalho foram 
consideradas como cidades-gêmeas as citadas na bibliografia do Ministério da Integração. BRASIL. 
Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Proposta de Reestruturação 
do Programa da Faixa de Fronteira. 2005. p.162 
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estrangeiros em busca de novas oportunidades, e no caso desse estudo, em busca 

de atendimento e assistência médica. Bem como entender a dinâmica dessas 

cidades, para que se possa compreender a complexidade que é esse território, 

principalmente no que diz respeito à saúde.  

Para se ter uma melhor idéia de como são distribuídas as cidades-gêmeas, 

segue mapa da Zona de Fronteira e a localização das cidades, conforme figura 3. 

 

Figura 3: Mapa Zona de Fronteira e Cidades-gêmeas. 
Fonte: GRUPO RETIS, adaptado por Maria José Lucena Branco e pela autora. 
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Nas fronteiras constituídas por dois municípios de estados diferentes que fazem 

fronteira com um país, ou um município brasileiro que faz fronteira com dois países, como 

pode ser observado no mapa, esses casos são chamados de Tríplice Fronteira. O 

quadro a seguir apresenta a relação detalhada dos municípios brasileiros 

considerados cidades-gêmeas, a cidade/país correspondente, sua população e tipo de 

articulação - se fronteira seca ou fluvial, com ponte ou sem ponte - com destaque na 

cor laranja claro e laranja escuro os denominados “tríplice fronteira”.  

UF Município Brasileiro Pop.Urb 
2000 Cidade Gêmea País Pop.Urb** Articulação 

RS Aceguá - Aceguá UY 1.400 Front.Seca 
RS Chuí 4.859 Chuy UY < 5 mil Front.Seca 
RS Santana do Livramento 84.455 Rivera UY 84.103 Front.Seca 

Monte Caseros AR 18.247 Ponte RS Barra do Quarai 2.865 
Bella Unión UY   Ponte 

RS Jaguarão 27.174 Rio Branco UY < 10 mil Ponte 
RS Quarai 22.060 Artigas UY < 25 mil Ponte 
RS São Borja 57.273 Santo Tomé AR 14.352 Ponte 
RS Uruguaiana 118.538 Paso de Los Libres AR 40.000 Ponte 
RS Itaqui 34.823 Alvear AR 5.419 Fluv.s/ponte 
RS Porto Xavier 5.569 San Javier AR < 5 mil Fluv.s/ponte 
SC Dionísio Cerqueira 8.610 Front.Seca 
PR Barracão  5.825 

B.Irigoyen AR < 10 mil 
Front.Seca 

Ciudad del Este PY 223.350 Ponte PR Foz do Iguaçu 256.524 
Puerto Iguazu AR 9.151 Front.Seca 

PR Guairá 24.878 Fluv.s/ponte 
MS Mundo Novo 13.612 

Salto del Guayra PY 6.700 
Ponte 

MS Ponta Porá 54.383 P.J.Cabellero PY 53.566 Front.Seca 
MS Coronel Sapucaia 9.472 Capitan Bado PY 4.213 Front.Seca 
MS Paranhos 5.795 Ypeju PY 1.827 Front.Seca 
MS Bela Vista 18.023 Bella Vista PY 5.066 Ponte 
MS Corumbá 86.144 Puerto Suarez BO 14.263 Fluv.s/ponte 
MS Porto Murtinho 8.339 *P.Palma Chica PY < 5 mil Fluv.s/ponte 
RO Guajará-Mirim 32.225 Guayaramerín BO 33.095 Fluv.s/ponte 

Iñapari PE 1.273 Fluv.s/ponte AC Assis Brasil 2.151 
*Bolpebra BO < 5 mil Fluv.s/ponte 

AC Brasiléia 9.026 Fluv.s/ponte 
AC Epitaciolândia 7.404 

Cobija BO 20.220 
Fluv.s/ponte 

AC Sta.Rosa do Purus 518 *Santa Rosa PE < 5 mil Front.Seca 
AM Tabatinga 26.637 Letícia CO 26.760 Front.Seca 
RR Pacaraima 2.760 Sta.Elena de Uairén VZ < 10 mil Front.Seca 
RR Bonfim 3.000 Lethem GU < 10 mil Fluv.s/ponte 
AP Oiapoque 7.842 Saint Georges GF < 10 mil Fluv.s/ponte 

*Povoado  ** Peru (1993), Bolívia (2001), Paraguai (2002), Uruguai (1996), Argentina (1996), Argentina (1991), 
Colômbia (1993). 
 
Legenda 
 Cidade-gêmea 
 Tríplice fronteira (um município brasileiro e dois estrangeiros) 
 Tríplice fronteira (dois municípios brasileiros e um estrangeiro) 

Quadro 4: Quadro detalhado das Cidades-gêmeas.  
Fonte: GADELHA, Carlos et alli, 2005, p. 162 a 164. Adaptado pela autora. 
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2.1.2 Fluxos transfronteira 

Em relação aos municípios lindeiros, verifica-se um fluxo mais intenso nas 

divisas com o Paraguai e o Uruguai do que com a Argentina. Entre os segmentos de 

maior fluxo transfronteiriço, destacam-se o Paraná e Mato Grosso do Sul que fazem 

fronteira com o Paraguai30. Verifica-se também que a intensidade desse fluxo vai 

depender do tipo de acesso que se tem, da infra-estrutura, e da proximidade entre a 

cidade brasileira e a estrangeira. 

Os fluxos transfronteira entre cidades-gêmeas apresentam elementos 

comuns, porém comportamentos diferenciados. Esse comportamento vai depender 

das características de cada cidade. Uma delas é a oportunidade que oferece o 

Estado mais desenvolvido, em sua maioria, para a realização de tarefas pesadas, 

descartadas pelos profissionais qualificados desse mesmo Estado, gerando, ao 

longo do tempo, fluxo de trabalhadores do lado mais pobre para o mais rico do limite 

internacional, atraídos pelas oportunidades de trabalho e, principalmente, pelos 

possíveis pagamentos de assistência social no outro lado. Também ocorre a saída 

de trabalhadores qualificados do Estado menos desenvolvido para o mais 

desenvolvido, podendo se converter em potencial para grave exploração de 

trabalhadores ilegais na região de fronteira do mais desenvolvido31.  

No Brasil, não existe um marco regulatório único para tratar fluxos de 

trabalhadores transfronteira, embora exista previsão legal para que o estrangeiro do 

país limítrofe possa exercer atividade remunerada no Brasil, bem como freqüentar 

estabelecimento de ensino32. Como exemplo, cita-se a fronteira entre o Rio Grande 

do Sul e o Uruguai, onde foi criado por meio de um acordo bilateral o Documento 

Especial de Fronteiriço, que regulariza e facilita as interações transfronteiriças 

através da expedição de permissão de trabalho e circulação para as cidades-

                                                 
30 GIOVANELLA, Ligia et all. Saúde nas fronteiras: acesso e demanda de 

estrangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do 
MERCOSUL na perspectiva dos secretários municipais de saúde. [on line] Disponível na internet 
na URL:http://www.scielosp.org/scielo. Artigo. Fonte: cad. Saúde Pública; 23 (Sup.2): S251-S266, 
2007 tab. (Consultado em 10.05.2009). 

31 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. p.155 

32 Art. 62 e 63 do Decreto 86.715 de 10 de dezembro de 1981 - Regulamenta a Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
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gêmeas localizadas nesse segmento fronteiriço33. 

Outro elemento incentivador de fluxos transfronteira são os Serviços de 

Consumo coletivo como saúde, educação, saneamento, dentre outros. A assimetria 

de oferta de serviços é responsável por fluxos transfronteiriços na maioria das 

cidades, com dominância de fluxos dirigidos ao Brasil. Com exceção dos casos de 

cidades-gêmeas com nível similar de desenvolvimento, onde é comum a duplicação 

desses serviços. A maior parte deles se relaciona aos serviços de saúde, que é o 

foco dessa pesquisa, e secundariamente a serviços de educação34.  

Pelo fato do sistema de saúde público brasileiro ser universal, ou seja, 

alcança todos os municípios de fronteira e todos os cidadãos - ao contrário da 

maioria dos países vizinhos que privatizou o sistema de saúde – esse fluxo é 

intensificado. Muitos secretários de saúde de municípios fronteiriços reclamam do 

fluxo constante de pessoas residente em cidades na Faixa de Fronteira do lado 

estrangeiro, seja de seus nacionais ou de estrangeiros, que buscam atendimento e 

não estão computados na base de cálculo dos recursos provenientes do SUS 

(Sistema Único de Saúde). Em diversas cidades-gêmeas é cada vez mais comum 

que os nacionais da cidade vizinha queiram ter seus filhos do lado brasileiro de 

forma a garantir o atendimento posterior, o que nem sempre é compreendido pelas 

prefeituras, gerando má-vontade de parte a parte35.  

2.2 As pessoas 

A mobilidade é inerente ao ser humano. Este fenômeno, sobretudo com a 

globalização, é cada vez mais comum, sendo que ao longo da fronteira esse fluxo é 

muito mais intenso. O que torna mais complexo, tendo em vista a legislação vigente 

                                                                                                                                                         
Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. 

33 Decreto n. 5.105, de 14 de junho de 2004 - Promulga o Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacional Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, de 21 de agosto de 
2002. http://www2.mre.gov.br/daí/b_urug_255_5003.htm. 

34 BRASIL.. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005.  

35 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional, Secretaria de Programas Regionais, Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - 
Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. p.159 
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e a característica desses migrantes fronteiriços.  

Conforme abordado anteriormente sobre o fluxo transfronteira, foi 

destacado que a intensidade desse fluxo vai depender do tipo de acesso que se tem 

e da proximidade desses municípios. Mas quando se fala das pessoas, a sua 

condição vai determinar o tipo de mobilidade que essas pessoas têm para transitar 

entre seu país e o Brasil. A condição está ligada a aspectos legais e conjunturais. O 

estrangeiro para entrar no país primeiramente deverá obter o visto, esse visto vai 

depender da finalidade de sua visita ao país. Se esse estrangeiro é proveniente de 

país do MERCOSUL, essa exigência se modifica, o visto é dispensável, bastando 

apenas à apresentação da carteira de identidade. Além dessas condições, existe 

outro fator diferencial que é o local de moradia desse estrangeiro que almeja entrar 

no país. Se o estrangeiro residir em algum município fronteiriço ao Brasil, ou seja, 

cidade lindeira, o visto também é dispensável, bastando a carteira de identidade.  

2.2.1 O Estrangeiro 

Regra geral, a entrada do estrangeiro no território nacional depende de 

visto obtido na repartição consular do Brasil, no exterior, mais próxima do local de 

residência do interessado, salvo quando prevista a dispensa da apresentação de 

passaporte ou de visto, por reciprocidade de tratamento ou acordo. Conforme pode 

ser verificado no artigo 2º do Decreto nº. 86.715, de 10 de dezembro de 198136: 

Art. 2º A admissão do estrangeiro no território nacional far-se-á 
mediante a concessão de visto: 
§ 1º - Os vistos serão concedidos no exterior, pelas Missões 
diplomáticas, Repartições consulares de carreira, Vice-Consulados e, 
quando autorizados pela Secretaria de Estado das Relações 
Exteriores, pelos Consulados honorários. 

A legislação que trata da situação jurídica do estrangeiro no Brasil é a lei 

nº. 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela lei nº. 6.964, de 9 de dezembro de 

1981, que define as espécies de visto que poderá ser concedido ao estrangeiro que 

pretenda entrar em território nacional, e regulamentada pelo Decreto nº. 86.715, de 

10 de dezembro de 1981, que além de definir a situação jurídica do estrangeiro no 

Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. As formas previstas na legislação de 

                                                 
36  Decreto 86.715 de 10 de dezembro de 1981 - Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
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admissão do estrangeiro no território nacional, que é a concessão de visto, são37:  

I – de trânsito; 

II – de turista; 

III – temporário; 

em viagem cultural ou em missão de estudos; 

em viagem de negócios; 

na condição de artista ou desportista; 

na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria 

sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro; 

na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência 

noticiosa estrangeira; 

na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 

consagrada e de congregação ou ordem religiosa.  

IV – permanente; 

V – de cortesia; 

VI – oficial; e 

VII – diplomático. 

Para cada tipo de visto a ser concedido, é fixado em regulamento os 

requisitos para a obtenção do visto, o prazo e a validade.  Sendo que o visto é 

individual e a sua concessão poderá estender-se a dependentes legais, observados 

o disposto na lei que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. 

Dentre as diversas restrições estabelecidas pela Lei nº. 6.815/80, que 

vedava a concessão de visto ao estrangeiro que não viesse a satisfazer as 

condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde, por meio do Decreto nº. 

87, de 15 de abril de 1991, as exigências sanitárias para ingresso e permanência de 

estrangeiros no País foram simplificadas, limitando-se apenas a exigir a 

apresentação do Certificado Internacional de Imunização previsto no Regulamento 

                                                                                                                                                         
Imigração e dá outras providências. 

37 Decreto 86.715 de 10 de dezembro de 1981 - Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
Imigração e dá outras providências. 
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Sanitário Internacional – RSI38, relativo a determinadas doenças e certas áreas 

geográficas, de origem ou destino. A redução dessas exigências pode ser verificada 

no quadro comparativo da legislação para concessão de visto. 

Exigências legais no âmbito da saúde para concessão de visto 

Base Legal Decreto nº. 86.715/81 Decreto nº. 87/91 

Vigência De 1981 a 1991 De 1991 até o momento 

Conteúdo  
Art.. 29 - Cabe ao Ministério da Saúde, através da Divisão Nacional de 
Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, examinar e 
fiscalizar as condições de saúde do estrangeiro candidato a entrada 
ou permanência no Brasil.  
        Parágrafo único - No exame de saúde será considerada a 
correlação entre a capacidade física do estrangeiro e a profissão a que 
se destina.  
        Art . 30 - O exame de saúde no exterior, para concessão de visto 
consular a estrangeiro que pretenda entrar no Brasil, deverá ser 
efetuado por médico da confiança da Repartição consular brasileira.  
        Art . 31 - O exame de saúde dos candidatos a visto permanente 
no exterior, ou a transformação de visto no Brasil, será 
obrigatoriamente extensivo a todo o grupo familiar, devidamente 
comprovado, ainda que somente o chefe de família seja candidato à 
imigração.  
        § 1º - A comprovação de que trata este artigo será feita mediante 
apresentação do registro de família, declaração consular ou 
documento idôneo a critério da autoridade de saúde.  
        § 2º - Quando somente o chefe de família for candidato a 
permanência deverá apresentar, também, exames médicos dos seus 
dependentes legais efetuados por médico de confiança da Repartição 
consular brasileira ou, na sua falta, por órgãos oficiais do país de 
origem.  
        Art . 32 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, serão 
observados ainda os seguintes critérios: 
        I - para casados: exame médico do cônjuge, dos filhos menores e 
dos dependentes legais;  
        II - para filhos menores: exame médico dos pais; e  
        III - para solteiros maiores: exame médico individual.  
        Art . 33 - A inabilitação de um componente do grupo familiar por 
qualquer das restrições constantes dos itens I a III e V a VIII do artigo 
52, acarretará a rejeição de todo o grupo.  
        Parágrafo único - Não se aplica as restrições deste artigo ao 
maior de sessenta anos de idade, dependente de imigrante 
qualificado, desde que sua condição não constitua risco para a saúde 
pública.  
        Art . 34 - No caso de interesse nacional, as restrições constantes 
das normas técnicas especiais, estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, não constituirão motivo de impedimento à concessão do visto 
permanente ou do temporário, de que trata o item V do artigo 22, 
desde que as condições de saúde do estrangeiro não representem 
risco à saúde pública.  
        Art . 35 - Os atestados e formulários de saúde obedecerão a 
modelos próprios instituídos pelo Ministério da Saúde.  
 

 
Art., 1º As restrições de 
natureza sanitária ao 
ingresso e à permanência 
de estrangeiro no País 
limitar-se-ão a. 
 
I – exigir-se, para a 
concessão de visto por 
órgãos consulares 
brasileiros, relativamente a 
determinadas doenças e 
certas áreas geográficas, de 
origem ou destino, a prévia 
apresentação do Certificado 
Internacional de Imunização 
previsto no Regulamento 
Sanitário Internacional; 
 
II –implementarem-se, e 
serem executadas, em 
função do contexto 
epidemiológico mundial, 
medidas temporárias de 
proteção à saúde pública, 
objeto do Regulamento 
Sanitário Internacional e 
recomendadas por 
organizações internacionais 
de Saúde. 
 

 
Quadro 5:Quadro comparativo - Exigências legais no âmbito da saúde para concessão de visto. 
Fonte: Elaboração pelo autor. 

                                                 
38 O Regulamento Sanitário Internacional é um acordo internacional juridicamente 

vinculante para prevenir a propagação de doenças, adotado em 1969, e se aplicava somente a três 
enfermidades infecciosas – cólera, peste e febre amarela. Foi substituído por um novo Regulamento 
Sanitário Internacional em maio de 2005, e atualmente possui um alcance maior, se aplica às 
doenças independente da origem ou fonte, que apresentam dano significativo aos seres humanos, 
inclusive aquelas com causas novas ou desconhecidas – [on line] Disponível na internet na URL:  
http://www.opas.org.br/prevencao/site/UploadArq/reg_sanitario_cartilha.pdf (Consultado em 
05.05.2009) 
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Conforme demonstrado, constata-se que houve uma grande mudança no 

nível de exigência no que diz respeito à comprovação da condição de saúde do 

estrangeiro, muito embora ainda vigore algumas normas do Decreto nº. 86.715/81 

como, por exemplo, a fiscalização pela Polícia Federal ao estrangeiro que entrar em 

território nacional pelo Departamento da Receita Federal e, quando for o caso, pelo 

órgão competente do Ministério da Saúde, no local de entrada, devendo apresentar 

os documentos previstos no próprio regulamento dessa lei. 

Para o estrangeiro que pretende entrar no Brasil para tratamento de 

saúde, existe a concessão, em caráter excepcional, de visto temporário. E dentre os 

documentos exigidos ao estrangeiro, ele deverá apresentar além da indicação 

médica, a comprovação dos seguintes requisitos39: 

• capacidade para custear o tratamento e meios de subsistência suficientes para a 

sua manutenção durante o período em que este for realizado; 

• seguro de saúde válido no território nacional, que ofereça cobertura para o 

atendimento específico; 

• certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional; 

• outro meio de ressarcimento quando o tratamento for efetuado pelo Sistema Único 

de Saúde nacional. 

Em se tratando do estrangeiro que se enquadra nas características 

estabelecidas pela regra geral e se submete as leis vigentes, não se percebe reflexo 

no sistema de saúde brasileiro. Mas nem todo o estrangeiro se submete à regra 

geral, pois considerando o estrangeiro proveniente de países do MERCOSUL, não 

há necessidade de obtenção de visto para entrar no país, bem como o estrangeiro 

fronteiriço, que também não necessita obter o visto, pois está submetido à regra 

diferenciada. 

2.2.2 O Fronteiriço 

Conforme definido em dicionário, fronteiriço é a pessoa que vive ou está 

na fronteira40, portanto o conceito de fronteiriço nesse trabalho é o estrangeiro 

                                                 
39 Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 

1981. Resolução Recomendada nº 2, de 5 de dezembro de 2000, do Conselho Nacional de Migração. 
40 LARROUSSE CULTURAL, Dicionário da língua portuguesa. Grande Dicionário 
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domiciliado em localidade contígua ao território nacional. 

O acesso desse fronteiriço ao território nacional é facilitado pela sua 

condição de fronteiriço, previsto na Lei nº. 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define 

a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração, e 

no Decreto nº. 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que a regulamenta a Lei. 

Essa lei prevê em seu artigo 21, bem como o decreto que a regulamenta, 

que a pessoa natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua41 ao território 

nacional pode entrar nos municípios fronteiriços ao seu país apresentando somente 

documento de identidade.  

Art. 21, Lei nº 6.815/80 - “Ao natural de país limítrofe, domiciliado em 
cidade contígua ao território nacional, respeitados os interesses da 
segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios 
fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de 
identidade”. 
Art. 37, Decreto nº 86.715/81 – “O estrangeiro, natural de país 
limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território nacional, 
respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir 
a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde 
que apresente carteira de identidade válida, emitida por autoridade 
competente do seu país. 

Conclui-se, portanto, que o fronteiriço não se submete à regra geral em se 

tratando do transito entre municípios vizinhos, pois há uma regra diferenciada pela 

sua condição, que é perfeitamente compreensível e coerente. 

Mas para o fronteiriço que pretende entrar no Brasil para tratamento de 

saúde não existe regra diferenciada. A regra estabelecida é a regra geral 

apresentada no item 1.2.1., que é a concessão de visto temporário mediante 

apresentação dos requisitos estabelecidos em Lei. 

O fronteiriço tem seu acesso facilitado pela sua condição de fronteiriço. O 

que é perfeitamente compreensível e aceitável tendo em vista a proximidade dessas 

cidades, além do que a própria legislação já define as condições para que esse 

fronteiriço possa exercer atividade remunerada ou freqüentar estabelecimento de 

                                                                                                                                                         
Larousse Cultural da Língua Portuguesa. Editora Nova Cultura Ltda. 2000. Fronteiriço adj. e a.m. 1. 
Pertencente ou relativo à fronteira. – 2. Habitante de uma região fronteira. 

41 LARROUSSE CULTURAL, Dicionário da língua portuguesa. Grande Dicionário 
Larousse Cultural da Língua Portuguesa. Editora Nova Cultura Ltda. 2000. Contiguo adj. (Do 
lat.contiguus.) 1. Que toca em uma coisa. – 2. Próximo, junto. 
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ensino nos municípios fronteiriços, como pode ser verificado no parágrafo primeiro 

do mesmo artigo nº. 21, da Lei nº. 6.815, de 19 de agosto de 1980: 

Art. 21 - Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer 
atividade remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino 
naqueles municípios, será fornecido documento especial que o 
identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.  

Se há previsão legal para que o fronteiriço possa exercer atividade 

remunerada, se os seus filhos podem freqüentar estabelecimento de ensino no Brasil, 

essa mesma lei deveria ter previsto o acesso aos serviços de saúde, pelos mesmos 

motivos que levaram o legislador a incluir no texto legal estas prerrogativas ao 

fronteiriço. Para que ele possa usufruir de todas as prerrogativas apresentadas no § 1º 

da Lei nº. 6.815/80, ele deverá ser cadastrado pelo Departamento da Polícia Federal, 

que emitirá um documento especial para identificar a sua condição de fronteiriço. Esse 

documento especial que caracteriza o fronteiriço não confere direito à residência no 

Brasil, nem autoriza o afastamento dos limites territoriais daqueles municípios. 

Art. 62 - O estrangeiro, natural de país limítrofe, domiciliado em 
localidade contígua ao território nacional, cuja entrada haja sido 
permitida mediante a apresentação de carteira de identidade e que 
pretenda exercer atividade remunerada ou freqüentar 
estabelecimento de ensino em município fronteiriço ao local de sua 
residência, respeitados os interesses da segurança nacional, será 
cadastrado pelo Departamento de Polícia Federal e receberá 
documento especial que o identifique e caracterize sua condição.  
      Parágrafo único - O cadastro será feito mediante os seguintes 
documentos:  
      I - carteira de identidade oficial emitida pelo seu país;  
      II - prova de naturalidade;  
     III - prova de residência em localidade do seu país contígua ao 
território nacional;  
     IV - promessa de emprego, ou de matrícula, conforme o caso;  
     V - prova de que não possui antecedentes criminais em seu país. 

A Delegacia Regional do Trabalho carimba a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, de forma a caracterizar as restrições de validade ao Município 

conforme pode ser verificado no Decreto nº. 86.715, de 10 de dezembro de 1981. 

Art . 63 - A Delegacia Regional do Trabalho, ao fornecer a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, nas hipóteses previstas no 
parágrafo único do artigo 60, quando for o caso, e no artigo 62, nela 
aporá o carimbo que caracterize as restrições de sua validade ao 
Município, onde o estrangeiro haja sido cadastrado pelo 
Departamento de Polícia Federal. 
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Como pode ser observado, o legislador se preocupou com o estrangeiro 

enquanto trabalhador, possível fonte de renda e exploração de mão de obra, mas 

não com a manutenção de sua saúde. 

Nas cidades-gêmeas, há uma homogeneidade maior que nos demais 

municípios fronteiriços, há estreita ligação entre as pessoas de ambos os países, de 

forma a existir uma linha tênue entre esses povos, onde se verifica: brasileiros 

trabalhando no lado estrangeiro e morando no Brasil; brasileiros trabalhando no 

Brasil e residindo no lado estrangeiro; estrangeiro trabalhando no Brasil e residindo 

no seu país; estrangeiro residindo no Brasil e trabalhando no seu país. 

Mesmo diante desse fluxo cruzado entre moradores e trabalhadores 

fronteiriços, o artigo 22 dessa mesma lei que define a situação jurídica do estrangeiro 

no Brasil42, estabelece que a entrada do estrangeiro no território nacional far-se-á 

somente pelos locais onde houver fiscalização dos órgãos competentes, do Ministério 

da Saúde, da Justiça e da Fazenda, o que torna quase impossível de ser cumprida 

pelas populações das cidades-gêmeas cuja passagem é fronteira seca e a linha 

divisória é uma linha imaginária, como pode ser verificada nas fotografias que seguem. 

 
Figura 4: Obelisco da Praça Internacional de Sant’Ana do Livramento (Brasil) – Rivera (Uruguai). 
Fonte: Diagnóstico Local de Santana do Livramento. Disponível em: www.saude.gov.br/sisfronteiras 
(Consultado em 03.05.2009) 

                                                 
42   Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. www.planalto.gov.br 
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A fronteira entre Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) se 

constitui como uma fronteira seca, separada por uma linha imaginária traçada na 

terra, entre os marcos colocados de forma alinhada. Com características de um 

espaço transfronteriço43.  

Outra fronteira característica dessa linha imaginária é a tríplice fronteira 

de Barracão/PR, Dionísio Cerqueira/SC e Bernardo Irigoyen na Argentina. Muito 

embora essa fronteira tenha ponto de fiscalização dos órgãos competentes, nem 

todo acesso se dá pela passagem onde se dá a fiscalização, mas em toda a 

extensão da fronteira. 

 

Figura 5: Tríplice Fronteira – Barracão/PR, Dionísio Cerqueira/SC e Bernardo de Irigoya/AR. 
Fonte: Diagnóstico Local do Município de Dionísio Cerqueira – [on line] Disponível na internet na 
URL: http://www.saude.gov.br/sisfronteiras (Consultado em 03.05.2009) 

 

2.2.3 O Estrangeiro do MERCOSUL 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um bloco econômico 

constituído para realizar a liberação de comércio de bens e de serviços e livre 

circulação de pessoas e capitais entre os países associados. Foi criado em 1991, 

pelo Tratado de Assunção. O Mercado nasceu como uma zona de livre comércio, 

onde os países signatários não tributariam ou restringiriam as importações um do 

                                                 
43 Ribeiro (2006) considera a noção de espaço social transfronteiriço como 

extremamente útil para compreender as relações sociais, culturais, econômicas, políticas, e de 
camaradagem, que os agentes desenvolvem em áreas onde a linha de fronteira opera como um 
dispositivo complexo e flexível. Diagnóstico Local do Município de Santana do Livramento – pág.29 – 
[on line] Disponível na internet na URL: www.saude.gov.br/sisfronteiras (Consultado em 01.05.2009) - 
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outro. A partir de 1º de janeiro de 1995, esta zona de livre-comércio converteu-se em 

uma união aduaneira, da qual todos os signatários poderiam cobrar as mesmas 

alíquotas nas importações dos demais países, TEC (Tarifa Externa Comum)44.  

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai formam o MERCOSUL, além de 

terem sido os fundadores são os membros do bloco, também chamados de Estados 

Partes, e a Venezuela está em processo de adesão. O MERCOSUL também conta 

com os chamados Estados Associados, que são: Bolívia e Chile (adesão em 1996), 

Peru (adesão em 2003), Colômbia e Equador (adesão em 2004)45. Os grandes 

países deste bloco são, sem dúvida, o Brasil e a Argentina, não por sua área 

geográfica, mas por seu maior contingente populacional e desenvolvimento 

econômico. 

Em função da criação desse bloco, as populações proveniente desses 

países não necessitam se submeter a regra geral para entrar em território brasileiro,  

uma vez que existe a isenção de visto entre Estados Partes do MERCOSUL E 

MERCOSUL e Associados que facilita sobremaneira o trânsito desses estrangeiros 

no país46. 

Verifica-se que esse transito de pessoas dos países que compõe o 

MERCOSUL é estimulado tanto pela facilidade de acesso como pelas interações de 

caráter comercial, uma vez que essa interação é proporcionada pela livre circulação 

de bens e serviços. 

Outro motivo que tem marcado as fronteiras do MERCOSUL é o transito 

de pessoas provenientes dos países membros do MERCOSUL em busca de 

serviços de saúde47. Esse fluxo foi identificado por meio de uma pesquisa intitulada 

Transpondo Fronteiras: Os Desafios do Assistente Social na Garantia do Acesso à 

                                                                                                                                                         
apud RIBEIRO, Gustavo Lins. Economic globalization from below. Etnográfica, v.2, p.233-249, 2006. 

44  Brasil. Ministério da Saúde. A saúde no MERCOSUL. Ministério da Saúde - 4a. Ed. 
Ver.ampl. - Brasília - Editora do Ministério da Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos em Saúde). 

45 www.mercosur.int e www.mercosul.gov.br.textos/defaul.asp?key=45 (consulta em 
agosto) 

46 BRASIL. Guia prático para orientação a estrangeiros no Brasil. - 3a. Ed. - Brasília: 
Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Estrangeiros, 2004, p.8. 

47 DAL PRÁ, Keli R. et all. O Desafio da integração social no MERCOSUL: uma 
discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na internet na URL: 
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 
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Saúde no MERCOSUL48, vinculada ao projeto Fronteira MERCOSUL: Um Estudo 

sobre o Direito à Saúde49. 

O MERCOSUL estabelece espaços economicamente integrados, com 

plena liberdade para suas populações de livre circulação de mercadorias, livre 

circulação de capitais, livre circulação de trabalhadores e liberdade de 

estabelecimento, muito embora ainda não se estabeleceu como se dará o exercício 

da cidadania da população fronteiriça. Segundo Dal Prá, isso se dá “devido à 

ausência da titularidade formal do direito à saúde garantido pela Constituição 

Federal Brasileira”50.  

O MERCOSUL iniciou suas atividades na área da saúde a partir da 

Reunião de Ministros da Saúde (RMS), que se reúne uma vez por Presidência Pró 

Tempore, e conta com uma Reunião Preparatória a ela, do Comitê Coordenador dos 

Estados Partes e Estados Associados. A Reunião de Ministros da Saúde do 

MERCOSUL (RMS) foi criada em 1995, com a função de propor ao Conselho de 

Mercado Comum (CMC), medidas para a coordenação de políticas na área de 

saúde do MERCOSUL. A RMS tem competência institucional para formular, acordar 

e apoiar ações de promoção, prevenção, proteção e atenção à saúde, que são 

realizadas em cada Estado Parte, com os recursos existentes nos sistemas de 

saúde nacionais ou por meio de projetos de cooperação intra ou extra bloco. 

Também define planos, programas, estratégicas e diretrizes regionais com vistas ao 

processo de integração51. 

Na atual estrutura, vinculam-se à RMS as Comissões 

Intergovernamentais (CI), o Programa de Vigilância Epidemiológica de Doenças 

Transmissíveis e o Banco de Preços de Medicamentos do MERCOSUL, que foi 

incorporado pela Comissão Intergovernamental de Política de Medicamentos. As 

                                                 
48 DAL PRÁ, Keli R. et all apud Dal Prá KR. O Desafio da integração social no 

MERCOSUL: uma discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na 
internet na URL: http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 

49 DAL PRÁ, Keli R. et all apud NOGUEIRA, VMR. O Desafio da integração social no 
MERCOSUL: uma discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na 
internet na URL: http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 

 
50 DAL PRÁ, Keli R. et all. O Desafio da integração social no MERCOSUL: uma 

discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na internet na URL: 
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 

51 BRASIL. Ministério da Saúde. A saúde no MERCOSUL. Ministério da Saúde - 4a. Ed. 
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comissões funcionam como grupos de trabalho integrados por representantes dos 

Estados Partes e Associados, que debatem à luz das políticas nacionais de saúde, 

construindo consensos regionais52. 

Em 1996, foi criado o SGT 11 – SAÚDE, com a finalidade de harmonizar 

e regulamentar as legislações relacionadas aos serviços de saúde, produtos e 

vigilância sanitária. O SGT nº. 11 “Saúde” é um órgão executivo do Conselho de 

Mercado Comum (CMC), e foi criado pela Resolução nº. 151/96. As discussões no 

que diz respeito à saúde dentro do MERCOSUL em muito têm avançado53.  

Verifica-se que as discussões no que diz respeito à saúde, no âmbito do 

MERCOSUL, são pontuais, não se tratando os indivíduos numa dimensão integral 

em seus aspectos sociais. Muito embora o Tratado de Assunção faça referência ao 

desenvolvimento com justiça social, nem o Foro Consultivo Econômico e Social e o 

Subgrupo SGT 11 - dedicado às questões de saúde -, determinou um 

comprometimento com a dimensão social no MERCOSUL, marginalizando a 

discussão da livre circulação de pessoas54.  

 

                                                                                                                                                         
Ver.ampl. - Brasília - Editora do Ministério da Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos em Saúde). 

52 BRASIL. Ministério da Saúde. A saúde no MERCOSUL. Ministério da Saúde - 4a. Ed. 
Ver.ampl. - Brasília - Editora do Ministério da Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos em Saúde). 

53 [on line] Disponível na internet na URL: http://www.mercosulsaude.org (consultado em 
01.06.09). 

54 DAL PRÁ, Keli R. et all. O Desafio da integração social no MERCOSUL: uma 
discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na internet na URL: 
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 
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3 OS CONFLITOS E ENTENDIMENTOS LEGAIS NAS FRONTEIRAS 

Considerando que no Brasil não há um marco regulatório único para tratar 

de atendimento a estrangeiros no sistema de saúde brasileiro – com exceção a 

acordos estabelecidos com país vizinho conforme interesses brasileiros e 

dependendo da relação política existente – nem normas e regras aplicáveis a todas 

as cidades de fronteira no que diz respeito à saúde, verifica-se que mesmo não 

havendo previsão há demanda da população fronteiriça por atendimento, gerando 

conflitos, já que não há previsão legal. 

 Percebe-se que alguns municípios atendem essa demanda 

dependendo do nível de complexidade, e outros simplesmente se recusam a esse 

atendimento, como é o caso do município de Foz do Iguaçu, relatado nesse 
capitulo. Essa decisão acaba sendo do gestor local. O gestor passa a exercer um 

poder discricionário55, dependendo da “pressão” que ele sofre, e do seu conceito de 

“solidariedade”, pois não há jurisprudência quanto ao direito do estrangeiro 

fronteiriço ao Sistema Único de Saúde, bem como aporte de recurso estadual ou 

federal para que o município fronteiriço atenda essa demanda. Percebe-se que a 

grande preocupação dos gestores é referente à capacidade financeira para atender 

essa demanda, uma vez que o recurso recebido é per-capita56. 

 Embora a Constituição Federal diga expressamente em seu Art.196 que 

a saúde é um direito de todos e dever do estado, nem todos os gestores públicos e 

operadores do direito têm esse mesmo entendimento, ou seja, muitos divergem na 

interpretação da Lei. A questão é quem são esses “todos” que a Constituição quer 

dizer, todos os cidadãos brasileiros ou todas as pessoas que procuram o sistema de 

saúde? Todos os brasileiros natos e naturalizados, ou também o estrangeiro? E o 

estrangeiro fronteiriço deve ser tratado de forma diferenciada pela sua condição de 

fronteiriço? E em que medida deverá ser assegurado o atendimento a esse 

estrangeiro fronteiriço, urgência e emergência ou também consultas eletivas? 

                                                 
55 Quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo 

segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, 
todas válidas para o direito. - Di Pietro, Maria Sykvia Zapella – Direito Administrativo - 14 ed. São 
Paulo: Atlas, 2002 - Pg. 204. 

56 Os recursos repassados fundo a fundo pelo Ministério da Saúde para a Atenção 
Básica tem por base o numero de habitantes do município.  
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Essa diversidade de interpretação tem gerado grandes conflitos, e nem 

sempre esses conflitos são registrados, uma vez que o estrangeiro fronteiriço que 

tem seu atendimento negado não tem meios de acionar a justiça brasileira. Por outro 

lado, essa falta de clareza tem gerado grandes dificuldades ao município cujo gestor 

de saúde decide autorizar o atendimento do estrangeiro no sistema de saúde, pois 

nem o Estado nem a União reconhece esse atendimento, ou seja, não há repasse 

de recurso para essa população, uma vez que o repasse é per-capita, sem 

ressarcimento a esses atendimentos e das despesas realizadas.  

 Outro problema verificado são os requisitos para obtenção do Cartão 

Nacional de Saúde - Cartão SUS57, que exige o domicílio em território nacional, 

causando problemas de atendimento não só do estrangeiro como do brasileiro que 

mora do outro lado da fronteira. A negativa de atendimento também gera grandes 

problemas, além da não assistência que por si já é um problema, leva o estrangeiro 

que necessita do atendimento a criar formas para obter acesso ao sistema de saúde 

brasileiro, em sua maioria meios ilegais. Embora seja de conhecimento local, alguns 

casos ocorridos na fronteira são de difícil comprovação, pois a Polícia Federal efetua 

os registros pelo tipo penal, como foi o caso da falsificação do “Cartão SUS” ocorrida 

em 2006 em Mato Grosso do Sul. Em consulta feita à Polícia Federal, a mesma 

informou que esse episódio tanto pode ter sido tipificado no artigo 299 que é de 

crime de falsidade ideológica, com no artigo 171 que é o crime de estelionato, 

ambos do Código Penal Brasileiro. Para que se localize, é necessário verificar cada 

registro do ano de 2006 individualmente, em ambos os tipos penais, para localizar 

qual foi referente à falsificação do Cartão SUS, tornando-se, portanto inviável o 

levantamento para que pudesse ser relatado nesse trabalho. Pode-se, portanto, 

inferir que diversos casos que envolvem a tentativa de atendimento por parte de 

estrangeiros fronteiriços podem estar ocorrendo sem que a opinião pública tenha 

conhecimento, com exceção dos casos de grande repercussão. 

Mesmo assim, com todas as dificuldades de registros, foram localizados 

dois casos emblemáticos. O primeiro em Campo Grande, capital de Mato Grosso do 

Sul, e o segundo em Foz do Iguaçu, município do Paraná. 

                                                 
57 O Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS é um instrumento de identificação unívoca 

dos usuários do SUS e de informação sobre o atendimento individual prestado pelos serviços de 
saúde. Instituído pela Portaria/GM nº. 1.560, de 29 de agosto de 2002, do Ministério da Saúde. 
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Mato Grosso do Sul é um estado que possui doze municípios fronteiriços, 

sendo que sete deles são considerados cidade-gêmea, que são: Corumbá, Porto 

Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Paranhos e Mundo Novo. 

Sendo que apenas Corumbá faz fronteira com a Bolívia, os demais municípios 

fazem fronteira com o Paraguai. 58 

Esses municípios servem de porta de entrada para a população do país 

vizinho, que por sua vez vão parar na capital em busca de atendimentos mais 

complexos que o município não oferece. Outro problema encontrado é que mesmo 

aqueles casos em que os municípios atendem à população fronteiriça, quando há 

alguma complicação e o paciente necessita de maiores cuidados o município precisa 

referenciá-lo para a capital. Surge então outro problema, como transferir esse 

paciente sem registro para a capital, uma vez que o sistema não prevê cadastro de 

estrangeiros. 

 Foz do Iguaçu, cidade em que ocorreu o segundo caso que será 

relatado, é o maior e mais populoso município fronteiriço, localizado no extremo 

oeste do Estado do Paraná, a 640 km da capital do Estado, Curitiba, e a 731 km de 

Paranaguá, principal Porto Marítimo. Faz fronteira com dois países, Argentina e 

Paraguai. Sua população estimada, em 2008, era de 319.189 habitantes59.  

 Também conhecida como Tríplice Fronteira pelo fato de fazer fronteira 

com dois países, com Puerto Iguazú, cidade da província Argentina de Misiones e 

Ciudad del Este, capital do departamento paraguaio de Alto Paraná.  

Com a inauguração da Ponte Internacional da Amizade (Brasil – 

Paraguai), Foz do Iguaçu teve seu desenvolvimento acelerado, intensificando seu 

comércio, principalmente com a cidade paraguaia de Puerto Presidente Strossner, 

atual Ciudad del Este60.  

O numero de estrangeiros cadastrados e residentes em Foz do Iguaçu em 

                                                 
58  Diagnóstico Local do Município de Sant’Ana do Livramento. [on line] Disponível 

na internet na URL: HTTP://www.saude.gov.br/sisfronteiras (Consultado em 03.06.2009) 
59  Estimativa da população para 1º de julho de 2008. [on line] Disponível na Internet na 

URL:   http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.pdf 
(consultado em 5.07.09) 

60 Site da Prefeitura de Foz do Iguaçu. [on line] Disponível na Internet na URL: 
http://www2.fozdoiguacu.pr.gov.br/Portal/Pagina.aspx?Id=18 (Consultado em 16.04.2008). 
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2006 é de 7.452 mil pessoas de diversas nacionalidades, sendo que desse total 

1.687 mil é de paraguaios e 639 mil de argentinos. Embora haja muitos estrangeiros 

que não são cadastrados, tornando difícil a sua contabilização. E o número de 

brasileiros residentes nos países que fazem fronteira com Foz do Iguaçu 

cadastrados em 2002 era de 81.337 no Paraguai e 33.543 na Argentina, sendo que 

muitos também permanecem na informalidade, sem, contudo, notificarem o 

consulado61. 

1º Caso – Audiência Pública referente a transplante de doadores e 
receptores vivos – Campo Grande/MS em 2004. 

O caso que segue demonstra as formas criativas de acesso ao SUS e um 

possível agenciamento desses estrangeiros por parte de pessoas nacionais que se 

aproveitam da situação de necessidade do estrangeiro para obter vantagens. O caso 

ocorreu em Mato Grosso do Sul, e foi registrado por meio de Ata de Reunião de 

Audiência Publica do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio 

de sua Promotoria de Justiça da Cidadania – PROCID realizada em cinco de março 

de 2004, conforme segue transcrição: 

 
ATA DE REUNAO REALIZADA NO DIA 05.03.2004 – REFERENTE 
A TRANSPLANTE DE DOADORES E RECEPTORES VIVOS.  
 
  Aos 05 dias do mês de março do ano de 2004, às 14:00 
horas, no Auditório das Promotorias de Justiça Especializadas, sito à 
Rua Padre João Cripa, n.753, Centro, Campo Grande, MS, realizou-
se audiência solicitada pela Dra. Sara Francisco Ricarte – Promotora 
de Justiça da Cidadania, referente a transplante de doadores e 
receptores vivos, onde estavam presentes: Dra. Sara Francisco 
Ricarte – Promotora de Justiça e Cidadania, Dr. Alexandre 
Gavronski, Procurador da República em MS, Claire Carmem Miozzo 
– Coordenadora da Central Estadual de Transplante, Eloi Basso 
Rond – Chefe da Auditoria da Secretaria de Saúde do Estado de MS, 
Maria Anísis Franhi Nunes – Assessora Técnica da Secretaria de 
Saúde do Estado de MS, Dr.Antônio Lastória – Coordenador de 
Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde do Município 
de Campo Grande, Dr. Nilo Leme – Superintendente da Secretaria 
de Saúde do Estado de MS, Os Representantes da Polícia Federal 
Dr.Donizetti Aparecido Tambani e a Dra.Penelope Automar Leme 
Gama. Posto Aberta a reunião, a Dra.Sara Francisco Ricarte 
designou o servidor do Ministério Público Estadual Flávio Lopes para 
secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião com a Dra. Sara 

                                                 
61  Diagnostico Local do Município de Foz do Iguaçu – [on line] Disponível na Internet na 

URL: www.saude.gov.br/sisfronteiras (consulta em 01/06/09, p. 8 a 11). 
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colocando em pauta que a reunião é para melhor regulamentação 
dos transplantes que dependem de autorização do Ministério Público 
Estadual, e particularmente em relação aos estrangeiros. Passada a 
palavras para o Dr. Alexandre Gavronski, Procurador da República 
em MS, com atuação na área de saúde, o mesmo lembrou que a 
matéria relacionada a atendimento de estrangeiro pelo SUS já foi 
exaustivamente discutida nas reuniões realizadas no ano passado 
com a participação dos órgãos e instituições aqui representados e 
também da Polícia Federal, da ANVISA e do Consulado do Paraguai. 
Naquelas ocasiões, ficou esclarecido que somente os estrangeiros 
residentes no Brasil fazem jus a tratamento médico pelo SUS (art.95 
da Lei 6.815 e art. 5º da CF), excepcionado as situações de urgência 
e emergência e do estrangeiro domiciliado em cidade contígua ao 
território nacional e atendido na respectiva cidade limítrofe, que deve 
merecer tratamento específico. Também ficou consignado que 
compete à Polícia Federal aferir a situação de estrangeiro no Brasil, 
visto que é o órgão responsável pela emissão de vistos. Pelo Dr. 
Donizetti Aparecido Tambani foi esclarecido que todo o estrangeiro 
para entrar no país necessita apresentar o passaporte, exceto os 
estrangeiros oriundos do Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai que 
por Tratado ficam dispensados do passaporte, sendo necessário 
apenas o documento de identidade do país de origem, o qual é 
apresentado à Polícia Federal uma tarjeta (cartão de entrada e 
saída), onde consta a data de entrada e período de permanência, 
bem como o tipo (motivo) do visto concedido, conforme art.4º da lei 
6.815/80. Posto isso e considerando a certidão anexada, lavrada na 
data de hoje, onde consta realização de visita informal ao endereço 
constante das comunicações de transplantes ao Ministério Público, 
situado na Avenida Mato Grosso, n. 540, centro, onde foi constatado 
que um número significativo de paraguaios está fazendo transplante 
pelo SUS nesta Capital, encaminhados pela mesma equipe médica, 
cujo responsável foi apontado informalmente por um desses 
paraguaios como o responsável pelo aluguel do imóvel onde os 
estrangeiros ficam acomodados nessa Capital, os presentes 
deliberam pelas seguintes providências: 1) As Secretarias Municipal 
e Estadual de Saúde deverão instaurar processo administrativo para 
apurar eventuais irregularidades que apontem para um 
“agenciamento” desses estrangeiros pelo médico Nelson Quintão ou 
facilitação para que os mesmos sejam atendidos pelo SUS, com ou 
sem cobrança de qualquer valores, visando analisar um possível 
descredenciamento; 2) Nos pedidos de transplante como qualquer 
outro pedido na área de assistência à saúde, em casos não urgentes 
ou de emergência, quando o paciente aparentar ser estrangeiro (não 
falar o português fluentemente e não apresentar documento de 
identidade brasileiro) os órgãos de atendimento do SUS deverão 
requerer do mesmo (e das testemunhas quando for o caso) a 
apresentação de passaporte ou no caso dos nacionais de países do 
MERCOSUL, o documento de identidade acompanhado da tarjeta 
antes referida pelo Delegado da Policia Federal, fora dessas 
hipóteses, o caso deverá ser encaminhado à Polícia Federal para 
regularização de sua situação no País antes do atendimento médico; 
3) No caso de transplantes dependentes de comunicação ao 
Ministério Público Estadual, o pedido deve dar entrada na Central de 
Transplantes que encaminhará ao Promotor de Justiça atuante na 
área e este devolverá o protocolo da comunicação à Central de 
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Transplantes que arquivará os documentos e entregará ao 
interessado os documentos necessários ao prontuário médico; 4) 
Formulação de indagação pelos Ministério Público Federal e 
Estadual ao Ministério da Saúde sobre existência de compensação 
ao Estado e/ou Município para atender o estrangeiro; 5) Expedição 
pelos Ministério Público Federal e Estadual de solicitação aos 
Consulados de países limítrofes se há algum acordo internacional 
relacionado à prestação de serviço de saúde aos nacionais no Brasil, 
fixando prazo de 10 (dez) dias úteis para resposta (Resolução 
Recomendada n.2/5.12.2000 do Conselho Nacional de Migração e 
Lei n.6.815/80), não havendo resposta os casos que surgirem serão 
analisados conforme itens acima e legislação citada; Estando todos 
os presentes de acordo foi encerrada a reunião. Eu Flávio Lopes 
secretário, digitei o presente termo que sai assinado por todos62. 
 

Pelos argumentos citados, verifica-se que embora o Procurador da 

República de Mato Grosso do Sul, Dr. Alexandre Gavronski, afirme que somente os 

estrangeiros residentes no Brasil fazem jus a tratamento médico pelo SUS com base 

no Art. 95 da Lei 6.815/80 - que por sua vez é uma lei elaborada em um contexto em 

que a fronteira era vista como área de segurança nacional e não de integração como 

é tratada hoje - e com base no Art. 5º da Constituição Federal - que também não 

pode ser analisado isoladamente, pois a constituição deve ser tratada em seu 

contexto, porquanto, pode-se verificar nos princípios fundamentais, em seu artigo 4º, 

no qual define que o Brasil se rege nas relações internacionais por dez princípios, 

sendo que o segundo princípios é a “prevalência dos direitos humanos” e o décimo a 

“cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” – Porquanto, pode-se 

verificar que ele trata o estrangeiro domiciliado em cidade contígua ao território 

nacional com excepcionalidade. 

 O Procurador excepciona tanto as situações de urgência e emergência, 

quanto o estrangeiro domiciliado em cidade contígua ao território nacional e atendido 

na respectiva cidade limítrofe, que deve merecer tratamento específico. Muito 

embora dificilmente situações mais complexas vão ficar no âmbito do município, 

uma vez que o sistema é estruturado de forma a referenciar tratamentos mais 

complexos. Portanto, essa definição de onde o estrangeiro poderá ser atendido não 

se limita ao entendimento do magistrado, vai depender das intercorrências após o 

atendimento desse fronteiriço. Por isso se faz necessário não apenas o 

                                                 
62 Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. PROCID – Promotoria de Justiça da 
Cidadania. Ata de Reunião realizada no dia 05.03.2004 – referente a transplante de doadores e 
receptores vivos. 
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entendimento de alguns magistrados em relação ao direito ao atendimento a essa 

população fronteiriça, mas aos próprios gestores do sistema e dos atores políticos, 

de forma a criar mecanismos de compensação a esses municípios, haja visto já 

estar previsto na própria lei 8.080/9063. 

 
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação 
dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e 
projetos: 
§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo 
de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão 
ponderados por outros indicadores de crescimento populacional 
[...].64 

 

2º Caso – Ação Civil Pública ajuizada na 1º Vara Federal Civil de Foz 
do Iguaçu/PR – em 2006. 

 Essa ação se deu em decorrência da determinação do Secretário 

Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, de que não fosse permitido o atendimento do 

estrangeiro pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Essa negativa se estendeu aos 

brasiguaios65, o que possibilitou a ação por meio do Ministério Público, pois se a 

negativa do atendimento fosse apenas aos estrangeiros dificilmente haveria amparo 

legal para que o Ministério Público pudesse agir, salvo houvesse algum caso de 

óbito decorrente de omissão de socorro. 

A negativa se deu em função da implantação do Cartão Nacional de 

Saúde – Cartão SUS, o atendimento médico aos brasiguaios e paraguaios na 

estrutura do SUS foi impossibilitado, pois não conseguiram preencher os requisitos 

para obtenção do Cartão, ou seja, domicílio na base territorial do município, como 

pode ser verificado no texto do artigo 3o da Portaria/GM n. 1.560, de 29 de agosto de 

2002, do Ministério da Saúde. 

Art. 3º O Sistema Cartão Nacional de Saúde, de validade nacional e 

                                                 
63  Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

64 Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

65  Brasileiros residentes no Paraguai. 
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base de vinculação territorial fundada no domicílio residencial do seu 
titular, é coordenado pelo Ministério da Saúde e permite o 
cadastramento dos usuários e profissionais de saúde e o 
acompanhamento contínuo dos atendimentos de saúde prestados à 
população66. 
 

Em relação ao atendimento do estrangeiro fronteiriço, verifica-se que esse 

entendimento é divergente entre os diversos atores tanto do Executivo como do 

Judiciário, bem como nas diversas instâncias, Municipal, Estadual e Federal. O caso 

relatado a seguir é emblemático e extremamente rico, pois aborda as diversas 

questões polêmicas dos quais os municípios fronteiriços, principalmente os de 

cidades gêmeas, sofrem que vai desde o atendimento ao estrangeiro, do brasileiro 

residente fora do país, da sobrecarga do sistema de saúde brasileiro, da falta de 

aporte de recursos financeiros por parte da União, até dúvidas quanto ao tipo de 

atendimento que poderá ser dispensado aos estrangeiros fronteiriços. Uma vez que 

o município de Foz do Iguaçu é um município fronteiriço que possui um dos maiores 

fluxos de estrangeiros. Além de demonstrar o poder discricionário que está nas 

mãos do Secretário de Saúde que é o gestor local.  

Relato 

O Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado 
do Paraná, Procuradoria da República no Município de Foz do 
Iguaçu, pelo Procurador da República Alessandro José Fernandes de 
Oliveira, autos nº. 2006.70.02.007108-9/PR, ajuizou na 1ª. Vara 
Federal Civil de Foz do Iguaçu, em 09 de agosto de 2006, Ação Civil 
Pública, na qual se requer sejam os três entes políticos (União, 
Estado do Paraná e Município de Foz do Iguaçu) condenados a 
fornecer gratuitamente atendimento pelo SUS aos brasiguaios 
(brasileiros que residem no Paraguai), bem como a qualquer 
estrangeiro aqui existente, ainda que não residente, e mesmo que 
não se trate de atendimento médico de urgência67. 
 

A Advocacia Geral da União encaminhou a petição inicial ao Ministério da 

Saúde solicitando subsídios para auxiliar a confecção da peça de defesa, no qual foi 

autuado o processo de nº. 25000.137111/2006-03, que possibilitou o acesso aos 

dados, de forma que pudesse ser relatado nesse trabalho.  

                                                 
66 O Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS é um instrumento de identificação unívoca 

dos usuários do SUS e de informação sobre o atendimento individual prestado pelos serviços de 
saúde. Instituído pela Portaria/GM nº. 1.560, de 29 de agosto de 2002, do Ministério da Saúde. 

67 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 
para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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Neste sentido, pretende-se obter provimento judicial que: 

1. Condene à União que inclua no cálculo da parcela a ser entregue 
ao sistema de saúde local os brasiguaios residentes na região de 
fronteira, bem como que ressarça os atendimentos realizados a 
estrangeiros em situação de emergência, incluindo entre estas os 
partos. 
2. Condene ao Município de Foz do Iguaçu à obrigação de fazer 
consistente em realizar o atendimento dos brasiguaios nos postos de 
atendimento de saúde existentes no município, independentemente 
de comprovação de endereço neste município e, ainda, em realizar o 
atendimento dos estrangeiros que compareçam aos postos e 
hospitais do sistema de saúde em situação de emergência, inclusive 
no que concerne aos casos de parto iminente68. 
 

No estudo desse segundo caso, é pertinente observar todos os detalhes 

apresentados na petição inicial, pois além do procurador demonstrar conhecimento 

da região de fronteira, conforme pode ser observado no histórico apresentado em 

relação à origem dos brasiguaios, ele apresenta os aspectos que envolvem essa 

demanda, como, por exemplo, os problemas enfrentados pelos brasiguaios, os 

problemas enfrentados pelos estrangeiros, bem como os problemas enfrentados 

pelo município pela falta de compensação financeira.  

Para facilitar o entendimento, segue a abordagem por tópicos: 

Explicitação do Objeto 

  A presente ação tem por objetivo específico fazer cessar os 
danos e riscos à vida dos cidadãos brasileiros residentes no 
Paraguai, vulgarmente conhecidos por brasiguaios, bem como dos 
estrangeiros em trânsito pelo Brasil e, em especial, por Foz do 
Iguaçu/PR, risco este decorrente da negativa de atendimento pelo 
SUS ou, ao menos, da ausência de ressarcimento ao Município pelo 
SUS dos atendimentos aqueles realizados no âmbito do sistema 
único de saúde local69. 
 

Como pode ser constatado na própria descrição do objeto, o procurador 

deixa clara as questões abordadas na ação, pois ele não restringe apenas ao 

atendimento do brasiguaio e do estrangeiro, mas há preocupação em relação à 

sustentabilidade do município para que o mesmo possa realizar esse atendimento. 

                                                 
68 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 

para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p.6. 

69 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 
para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p.2. 
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Portanto, não é uma ação irresponsável com a preocupação única de garantir o 

atendimento a quem motivou a ação, mas de fato, dar solução a situação que não é 

pontual, mas estrutural e histórica, que vai demandar políticas públicas por parte do 

executivo. 

Escorço Histórico e Origem dos Brasiguaios 

Em seu escorço, Alessandro José Fernandes cita a autora Mirian Zaar70, a 

qual em sua obra “A migração rural no oeste paranaense: a trajetória dos 

brasiguaios”, discorre sobre o termo brasiguaios, esclarecendo que apareceu pela 

primeira vez no cenário político em junho de 1985, quando mais de mil famílias de 

camponeses brasileiros que viviam no Paraguai, cruzaram organizadamente a 

fronteira político administrativa internacional, na altura de Mundo Novo, município de 

Mato Grosso do Sul. 

Também citou Márcia Sprandel, que em sua obra “Una Identidad de 

Frontera y sus Transformaciones”71 cita que o termo brasiguaios aparece com os 

primeiros grupos de brasileiros que retornam ao Brasil de forma organizada a partir 

de 1982. 

Ambos têm em comum uma história de vida que envolve períodos de 

trabalho no Oeste do Estado do Paraná, como arrendatários, posseiros ou pequenos 

proprietários, ligados a cultivo da terra.  

Destacou também o período que houve entrada de brasileiros em 

território paraguaio em grande escala, em 1954, acelerado, em 1961, com a criação 

do programa marcha al este, que objetivava oficialmente a ocupação da fronteira 

leste paraguaia com campesinos paraguaios, acelerando o processo com a venda 

de imóveis rurais a latifundiários e empresas estrangeiras. Outra migração maciça 

para o Paraguai ocorreu em 1975 e 1979, com promessa de terras férteis e baratas 

no Paraguai e as mudanças ocorridas na agricultura brasileira, que privilegiou a 

média e a grande propriedade, em virtude da mecanização das lavouras, para 

                                                 
70 OLIVEIRA, Alessandro, apud ZAAR, Mirian. A migração rural no oeste paranaense: 

a trajetória dos “brasiguaios”. In ver. Scripta Nova, nº 94, Universidade de Barcelona: 2001. 
71 OLIVEIRA, Alessandro, apud SPRANDEL. Márcia. Uma Identidad de Frontera y sus 

Transformaciones. In: Colección Signo. Tradução: Laura Abramzón. Buenos Aires: Ediciones 
Ciccus, setembro de 2000, pp 299-320. 
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manter a produtividade, provocando a desestruturação da pequena propriedade.72 

Outro elemento que agravou esse cenário foi o início da construção da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu73. Surgido a partir da execução dos I e II Plano Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social, e tinha como meta principal proporcionar 

condições favoráveis ao desenvolvimento do país.  

 A obra foi iniciada em 1975, a formação do reservatório em 1982, 

inundando 1.460 quilômetros quadrados de áreas marginais ao Rio Paraná, sendo 

que destes, 835 quilômetros quadrados encontram-se em território brasileiro e 625 

em território paraguaio. Para tanto, foram expropriados e indenizados 42.000 

brasileiros, destes, 38.000 residentes na área rural, propriedades agrícola familiar 

situada nas áreas ribeirinhas ao Rio Paraná. 

 Uma parcela dos agricultores paranaenses emigrou para a República 

do Paraguai, se somando aos brasileiros que já estavam no país vizinho. Como 

disse Alessandro José Fernandes, “empurrados” por um sistema que visava a 

modernização do Brasil a qualquer preço. 

Alessandro José Fernandes também cita em sua fundamentação, que os 

filhos dos brasiguaios nascidos na República do Paraguai possuem, em regra, duas 

certidões de nascimento, sendo uma brasileira e outra paraguaia, e cita como 

justificativa o enorme volume de pedidos de opção de nacionalidade em trâmite 

pelas Varas Federais de Foz do Iguaçu, na qual figuram como optantes filhos de 

brasileiros nascidos no Paraguai. 

População de brasiguaios e descendentes 

 Conforme descrição feira por Alessandro José Fernandes em sua 

petição inicial sobre os brasiguaios e seus descendentes, ele relata que informações 

divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores informam que viviam no final da 

década de 1990, na República do Paraguai, 459.000 (quatrocentos e cinqüenta e 

                                                 
72 OLIVEIRA, Alessandro, apud MENEZES, Marilda Aparecida. Histórias de Migrantes. 

SP: Edições Loyola, 1992. p.115) 
73  A Hidrelétrica Binacional de Itaipu foi criada através de um tratado assinado entre as 

Repúblicas do Brasil e do Paraguai, em 23 de abril de 1973, o qual previa o aproveitamento 
hidrelétrico dos recursos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, foi criada a 
entidade Binacional Itaipu, a qual a partir desta data viabilizou o início de sua construção. 



52 

nove mil) brasileiros. Os dados oficiais no cadastro do Departamento de imigração 

do Paraguai se referem a 98.000 (noventa e oito mil) brasileiros em situação legal. O 

cruzamento desses dados revela que 361.000 (trezentos e sessenta e um mil) 

brasileiros que residem no Paraguai (brasiguaios) estão na condição de ilegalidade. 

Esse fato se dá em virtude da dificuldade e burocracia na obtenção do documento 

de imigrante permanente, sendo sujeitos à perseguição policial e ao pagamento de 

inúmeras taxas para obtenção de documentos de validade sempre provisória.  

 Em reunião ocorrida no dia 12/07/2006, em que o Ministério Público 

Federal participou juntamente com demais autoridades do executivo e judiciário do 

governo local, estadual e federal, bem como do Conselho Comunitário de Saúde 

local e Itaipu Binacional, o Cônsul-Geral do Brasil em Ciudad Del Este afirmou que 

“O brasileiro é achacado e fonte de renda ilícita do Paraguai, por parte das 

autoridades (policiais, prefeitura, etc)”74 e que “A demanda por saúde é 

impressionante”75, mas que, quanto ao consulado, “não existe rubrica para 

atendimento da saúde”76. Afirmou, ainda, que “200.000 (duzentos mil) brasileiros 

estão em situação de necessidade”77 e que “o Paraguai não tem sistema (público) 

de atendimento à saúde e o próprio sistema privado é precário”78. 

 Muito interessante observar é que se sabe, pelo senso comum, que a 

visão do brasileiro e das autoridades brasileiras em relação aos paraguaios é a 

mesma, de que os paraguaios são fonte de renda ilícita, e que sua entrada no Brasil 

é com o objetivo de explorar o sistema de saúde brasileiro ou ocupar postos de 

trabalho que deveriam ser de brasileiros. Muitos desconhecem a forma com que o 

Paraguai acolheu os brasileiros, principalmente nas fronteiras, como pode ser 

                                                                                                                                                         
 

74 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
75 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.. 
76 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
77 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
78 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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verificado no histórico feito por Alessandro José Fernandes em sua petição.  

Problemas enfrentados pelos brasiguaios 

Embora em sua petição, o Procurador Federal tenha relatado a situação 

dos brasiguaios em todos os seus aspectos, segue o resumo apenas das 

informações ligadas diretamente à saúde.  

No tocante à prestação de atendimento de saúde, o Paraguai possui uma 

política centralizada, a maior parte das verbas são destinadas à Assunção, capital 

do país, e sua aplicação se dá diretamente pelo Governo Federal. As parcelas 

destinadas às cidades do interior são insuficientes e passam pelos Governos 

Estaduais.  

O Procurador destaca o desinteresse dos governantes em razão da 

população de brasiguaios não ser formada por eleitores. Cita, como exemplo, a 

cidade de Naranjal, que possui 3.000 (três mil) habitantes, sendo 90% da população 

formada por brasiguaios, mas contam apenas com 30% da população regularmente 

habilitada para votar.  

O atendimento de saúde é oferecido à população através de precárias 

unidades de saúde, não contemplando especialidades médicas, praticamente não 

há programas preventivos e ações educativas nas escolas e postos de saúde da 

cidade. 

O interessante desse relato feito por Alessandro José Fernandes é a 

reflexão imediata que se faz, pois se o próprio país de origem desses brasiguaios, 

que é o Brasil, se recusa a prestar o atendimento à saúde, como condenar ou exigir 

de um país em condições inferiores ao Brasil dê algum tratamento digno à 

população de brasiguaios em detrimento a seu próprio povo. 

Segundo Alessandro José Fernandes, essas dificuldades configuram para 

os brasiguaios uma ameaça em suas condições materiais de existência, e fazem 

com que procurem atendimento de saúde em território brasileiro. E ainda a 

localização geográfica da cidade de Foz do Iguaçu/PR, por fazer fronteira com 

Ciudad Del Este/PY, faz com que essa população camponesa que necessita de 

tratamento de saúde busque esse município.  
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Dentre estes que se dirigem a Foz do Iguaçu, a grande maioria utiliza (ou 

tenta) diretamente o Sistema Único de Saúde, através das diversas Unidades 

Básicas de Saúde, Hospitais, Centros-ambulatoriais mantidos pelo Município. 

Outra informação registrada na petição inicial da ação referente à 

Secretaria de Saúde do Município de Foz do Iguaçu foi à limitação que o Cartão 

Nacional de Saúde - Cartão SUS - trouxe aos brasiguaios a partir de 2004, ano que 

se efetivou o inicio da sua implantação. 

O Cartão SUS foi instituído pela Portaria nº. 1.560/200279 do Ministério da 

Saúde, e impossibilitou os brasiguaios serem contemplados na prestação de 

atendimento de saúde em Foz do Iguaçu ou de qualquer outro município do país. 

Isso porque a portaria dispõe como requisito para contemplação do Cartão SUS, a 

necessidade de ser domiciliado em território nacional. 

Art. 3º O Sistema Cartão Nacional de Saúde, de validade nacional e 
base de vinculação territorial fundada no domicílio residencial do seu 
titular, é coordenado pelo Ministério da Saúde e permite o 
cadastramento dos usuários e profissionais de saúde e o 
acompanhamento contínuo dos atendimentos de saúde prestados à 
população. 
Art. 4º Todos os brasileiros, natos ou naturalizados, bem como os 
estrangeiros com residência permanente no país, têm direito ao 
CARTÃO SUS, independentemente de sua idade.80 

Nos incisos IV e V do § 2º do art. 3º da portaria do Ministério da Saúde nº 

1.560/2002, determina expressamente que o cartão contenha, no mínimo, a unidade 

federada e o município de residência do cidadão. 

A partir dessa portaria, os brasileiros residentes no Paraguai (brasiguaios) 

começaram a ter problemas. Eles não conseguem cumprir as exigências do SUS 

para cadastramento e confecção do cartão no que tange à comprovação de 

residência, conforme relato do procurador. 

É nesse momento que os brasiguaios se vêem colocado entre “a cruz e a 

espada”: se declaram seu verdadeiro endereço, lhes é negado o Cartão SUS, pois 

não residem no Município ou sequer no Estado e, com isso, deixam de ser atendidos 

                                                 
79 Portaria nº 1.560/GM, de 29 de agosto de 2002 do Ministério da Saúde. 

80 Portaria nº 1.560/GM, de 29 de agosto de 2002 do Ministério da Saúde. 
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pelo SUS; se mentem, cometem o crime de falsidade ideológica81. 

Como mencionado pelo Procurador Federal, motivado pelo desespero, 

muitos acabam optando pela indicação falsa de seu endereço, 

[...] e nem se pode exigir deles conduta diversa, pois a defesa do seu 
direito à vida e à saúde prevalece sobre qualquer formalidade ou 
mesmo sobre qualquer outro direito que venha antepor-lhe, como é 
obvio e demonstra até ordem em que foi colocado nos direitos 
garantidos como invioláveis no caput da constituição.82 

Alessandro José Fernandes cita, ainda, que está em trâmite pela 3ª. Vara 

Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, a Ação Penal Pública nº 2005.1944/7, 

comprovação desta realidade preconceituosa e atentatória à dignidade humana dos 

chamados brasiguaios, no qual estão submetidos. E faz uma analogia no âmbito 

penal, citando Juarez Cirino dos Santos, conforme cópia extraída da referida ação: 

[...] situações de conflito de deveres ainda mais relevantes são 
comuns no contexto de condições sociais adversas – a máxima 
negação da normalidade da situação de fato pressuposta no juízo de 
exigibilidade -, nas quais trabalhadores marginalizados do mercado 
de trabalho, especialmente por efeito de políticas econômicas 
recessivas das áreas periféricas, impostas pelos interesses 
hegemônicos da globalização do capital, são constrangidos a romper 
vínculos normativos comunitários (ou seja, deveres jurídicos de 
omissão de ações proibidas) para preservar valores concretamente 
superiores (por exemplo, o dever jurídico de garantir a vida, saúde, 
moradia, alimentação e escolarização dos filhos)[...]em situações 
sem alternativas, não existe espaço para a culpabilidade. 83 

 

Outro aspecto extremamente interessante de se analisar nessa ação na 

argumentação do Procurador é quando o mesmo analisa o art. 5º. da referida 

Portaria Ministerial nº. 1.560/2002, no qual determina que: 

Art.5º. A ausência do CARTÃO SUS não poderá impedir o 
atendimento à pessoa brasileira ou estrangeira, com qualquer tipo de 
visto de entrada no país, em qualquer unidade de saúde integrante 
do Sistema Único de Saúde, sob pena de cometimento de crime de 

                                                 
81  Art. 299 CPC - Código Penal Brasileiro - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a feridade sobre fato 
juridicamente relevante. 

82 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 
para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
83 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p.264. 
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omissão de socorro.84  
 

Ele analisa, da seguinte forma, a leitura cuidadosa desse dispositivo 

demonstra que ele garante exclusivamente às pessoas em situação de emergência 

ou de urgência o atendimento ao SUS sem o CARTÃO SUS. Seu argumento é de 

que a situação de emergência e de urgência são os únicos que se coadunam com a 

expressão “ao desamparo ou em grave ou iminente perigo” constante do capt do art. 

135 do Código Penal.  

 Omissão de socorro 

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa 
inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou 
não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública.85 
 

 Vejamos, como citado pelo Procurador, somente a lei em sentido 

estrito pode definir os tipos penais. Assim, o entendimento do art. 5º. da referida 

portaria somente pode ser entendido à luz do tipo penal de omissão de socorro (CP, 

art. 135), conforme citado, ou seja, apenas e estritamente nas situações em que os 

elementos do tipo penal são preenchidos é que será aplicável o referido dispositivo 

ministerial. E, obviamente, o SUS não considera casos de emergência e urgência 

qualquer situação, mas apenas aquelas em que há iminente e grave risco à vida ou 

à saúde da pessoa. Nos demais casos, será necessária a apresentação do Cartão 

SUS, que são a imensa maioria.  

Problemas enfrentados pelos Estrangeiros 

Como dito pelo procurador, se esse é o tratamento dado aos brasiguaios 

que, em verdade, são brasileiros, ainda maiores são as dificuldades enfrentadas 

pelos estrangeiros. 

Primeiramente ele destaca o artigo 4º da Portaria Ministerial 1.560/02, 

onde afirma:  

[...] têm direito ao CARTÃO SUS todos os brasileiros e os 
estrangeiros com residência permanente no país. Concluindo que 

                                                 
84 Portaria nº 1.560/GM, de 29 de agosto de 2002 do Ministério da Saúde. 
85 Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. capt do art. 135. 
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todos aqueles estrangeiros que não se encontrarem nesta condição 
somente serão atendidos pelo SUS nos casos de urgência e 
emergência.86 
 

Portanto, Alessandro Fernandes define o conceito de urgência ou 

emergência como um conceito aberto. Para afirmar essa imprecisão faz o seguinte 

questionamento: “o que é urgência ou emergência, apenas o risco de morte 

iminente, ou dor aguda, e o forte mal-estar não precisam ser tratados de imediato”.87 

Destaca também a peculiaridade da cidade de Foz do Iguaçu, sua 

localização geográfica, fazendo fronteira com dois países, e o fluxo diário de 

milhares de turistas nacionais e estrangeiros, chegando a ser a segunda cidade 

turística do país, seja em razão de suas belezas naturais e artificiais (Cataratas de 

Iguaçu e Usina de Itaipu), ou em razão dos atrativos comerciais (decorrentes da 

proximidade com o Paraguai e Argentina). 

Afirma que esses estrangeiros devem ser tratados com tanto zelo quanto 

os cidadãos brasileiros, dando-lhes pleno atendimento às já mencionadas garantias 

de direito à vida e à saúde, à dignidade da pessoa humana e, ainda aos objetivos 

fundamentais de “construir uma sociedade livre, justa e solidária”88 e de “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 

outras formas de discriminação”89 

Alessandro Fernandes chama atenção à misericórdia da qual se deve ter 

para com todas as pessoas que estão sujeitas a todas as dores assim como os 

brasileiros, e esta é a forma de se garantir a dignidade humana. Também em razão 

disso, a Constituição da República garante, aos brasileiros e estrangeiros aqui 

residentes, a inviolabilidade do direito à vida, à segurança e à igualdade, dentre 

outros90. Pois o direito à saúde está incluído no direito à vida, por ser dele 

decorrência lógica. Tanto é que a própria Constituição desenvolveu expressamente 

esta garantia do direito à vida em direito social à saúde no caput do art.6º. 

                                                 
86 Portaria nº 1.560/GM, de 29 de agosto de 2002 do Ministério da Saúde. 
87 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006..p.20. 
88 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 3º, I. 
89 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 3º, IV. 
90 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 5º, Caput. 
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Art.6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição91. 
 

O procurador Alessandro Fernandes entende que de nada adiantaria 

garantir a vida se isso não incluísse a garantia à saúde, pois eliminando a saúde de 

um indivíduo, conseqüentemente, estará matando-o. Esse também é o 

entendimento dos tribunais, como demonstra trecho do acórdão do egrégio Supremo 

Tribunal Federal.  

O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...) 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 se 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 dignidade92.  
 

Informa ainda, que em razão disso, os tribunais já pacificaram o 

entendimento de todos, inclusive estrangeiros, estando sob a égide das garantias 

constitucionais: 

A teor do disposto na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, os 
estrangeiros residentes no País têm jus aos direitos e garantias 
fundamentais93.  
 

 Alessandro José Fernandes argumenta que é princípio de 

hermenêutica constitucional que as garantias constitucionais são de aplicação 

imediata e interpretação extensiva. Sendo assim, um ponto referente ao art. 4º da 

                                                 
91 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art. 6º. 
92 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. RE 271.286-AgR, Rel. Min.Celso de Mello, DJ 
24/11/00) . No mesmo sentido: RE 393.175, Rel. Min. Celso de Mello Informativo 414.  

93 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 
para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. STF. HC 74.051. Rel. Min. 
Marco Aurélio. DJ 20/09/96. 



59 

Portaria 1.560/02, e do caput do art. 5º da Constituição Federal, deve ser levado em 

consideração o alcance do conceito de residência utilizado pela Constituição. Já que 

existe um conceito legal para o termo, este é o que deve ser utilizado, salvo quando 

contrariar à Constituição Material, ou seja, quando reduzir as garantias 

constitucionais. Devendo assim, diferenciar a residência do domicílio. Pois neste há 

“animo de ficar”, diferentemente daquela, conforme se verifica na simples leitura do 

art. 70 do Código Civil vigente. 

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece 
sua residência com ânimo definitivo. 
 

Portanto, Alessandro José Fernandes defende como não justificável a 

negativa do direito constitucional à saúde ao estrangeiro que se encontre no Brasil, 

ainda que temporariamente. Contudo, não defende, com essa ação, transformar Foz 

do Iguaçu ou o Brasil em “hospital do mundo”, mas apenas garantir o mínimo de 

razoabilidade na distribuição da saúde, pois em razão da proximidade com o 

Paraguai e do caótico sistema de saúde pública daquele país, não só os 

brasiguaios, mas também os próprios paraguaios têm buscado socorrer-se do 

sistema de saúde pública de Foz do Iguaçu. Sendo atendidos, nos casos que 

claramente são constatados de urgência e emergência, no entanto, têm ocorrido 

abusos na interpretação desta situação, mormente no que se refere às parturientes, 

pois não são atendidas quando chegam aos hospitais públicos em trabalho de parto 

sob o argumento de que o parto era previsível, não se tratando, portanto, de 

emergência ou urgência, como foi o caso relatado pelo próprio procurador: 

[...] Chegou-se ao cúmulo de uma mulher ter dado à luz um filho no 
banheiro de uma unidade de atendimento por falta de atendimento, 
inclusive com o posterior óbito do infante [...]94. 
 

Por fim, Alessandro Fernandes argumenta que necessário se faça uma 

interpretação da norma à luz das garantias constitucionais e dos direitos humanos, 

estendendo-os também aos estrangeiros que aqui se encontrem, independente de 

terem fixado residência ou estarem regular no país, atendendo-se ao “verdadeiro 

espírito da lei” e não a sua mera letra fria, porque “a letra mata, mas o espírito 

                                                 
94 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 

para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. apud Reportagens da Gazeta 
do Iguaçu dos dias 06/07/2006, 8 e 9/-7/2006 e 13/07/2007, anexo ao processo original. 
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vivifica”. (2 Cor 3:6). Citando, assim, Maximiliano:  

Assim, interpretar uma expressão de Direito não é simplesmente 
tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, sobretudo, 
revelar o sentido apropriado para a vida real, e conducente a uma 
decisão reta.95 
 

E como não poderia deixar esse importante tópico, Alessandro Fernandes 

destaca que necessário se faz não só a garantia desse atendimento, mas também 

que o sistema municipal seja ressarcido pelo SUS pela sua realização. 

Embora todas as argumentações do promotor Alessandro Fernandes 

tenham sido de extrema relevância, verifica-se que há um entendimento errôneo 

quanto aos objetivos do projeto SIS Fronteiras, uma vez que cita em sua petição que 

os estrangeiros devem ser atendidos até que se conclua o levantamento dos 

estrangeiros fronteiriços pelo projeto SIS Fronteiras. Sendo que o objetivo do projeto 

SIS Fronteiras não é contabilizar a população fronteiriça, mas fortalecer os sistemas 

locais de saúde96. 

Do Processo  

A ação teve seu início em 09 de agosto de 2006. Sua distribuição foi por 

sorteio eletrônico ficando sob a responsabilidade da Juíza Substituta da 1ª Vara Civil 

de Foz do Iguaçu, Camila Plentz Konrath. Para efeitos desse trabalho, só foi 

possível ter acesso à petição inicial e aos documentos elaborados pelo Ministério da 

Saúde para subsidiar a confecção da peça de defesa. Os desdobramentos foram 

acompanhados pelas informações disponíveis na internet, tendo como substrato 

para o estudo desse caso apenas a defesa da União e as decisões da justiça. 

Em 16 de agosto de 2006, a Juíza notifica os réus para se manifestarem 

no prazo de 72 horas sobre o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A 

Advocacia Geral da União, por meio de sua consultoria jurídica junto ao Ministério da 

Saúde, encaminhou para a Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, que, por sua vez, 

                                                 
95 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 

para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.apud MAXIMILIANO, Carlos. 
Hermenêutica e aplicação do Direto. Rio de Janeiro: Forense, 1994 apud Citando Ludwing 
Enneccerus. Lehrbuch des Burgerlichen Rechts, 8ª. Ed., 1921, vol. 1. 

96 Portaria 1.120, de 6 de julho de 2005 – Institui o Sistema Integrado de Saúde das 
Fronteiras – SIS Fronteiras. Art.1º.Instituir o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras – SIS 



61 

elaborou Nota Técnica, no qual só foi encaminhada em 28 de agosto de 2006. Na 

referida Nota, no item “DIAGNÓSTICO”, alguns pontos chamam atenção, inclusive 

foram temas de reunião realizada no município de Foz do Iguaçu/PR em conjunto 

com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/PR e Ministério da Saúde – MS, em 23 

de agosto de 2006 , conforme segue: 

-  [...] Existência de déficit anual, em média de R$ 2 milhões de reais, 
no atendimento hospitalar e ambulatorial de média e alta 
complexidade; 
- O município de Foz do Iguaçu, quando comparado com outros 
municípios paranaenses de porte semelhante, recebe valores 
“percaptas” menores que os demais. Ex: Foz do Iguaçu/PR = R$ 
4,44 por habitante, Maringá/PR = R$ 9,86 por habitante e Campo 
Mourão = R$ 11,59 por habitante.  
- Houve paralisação das atividades do Hospital Santa Casa 
Monsenhor Guilherme, que era responsável por 51% dos 
atendimentos destinados ao SUS (série histórica de 2000 a 2006), 
dificultando o acesso a serviços hospitalares no município.  
- O município tem aplicado cerca de 25% de sua receita total em 
gastos com a saúde (A EC 29 recomenda 15%); 
- Há um processo de implantação de um novo hospital municipal 
(projeto concluído) com 256 leitos. Solicitaram credenciamento de 
serviços terciários. Existe um projeto no FNS (Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 3.000.000,00 já recomendado pela 
Coordenação Geral de Atenção Hospitalar, aprovado pelo Fundo 
Nacional de Saúde em fase de execução pela SMS/Foz do Iguaçu.   
- Existe um ofício da SES/PR, n.0896/06, de 14/08/2006, no qual 
apresenta um “planilha de necessidades” no valor de R$ 748.853,90, 
a ser incorporado no teto financeiro do município, para fins de 
viabilização do funcionamento do novo hospital municipal. Estima-se 
o custo mensal do novo hospital, quando em plena capacidade 
operativa, em torno de R$ 1,9 milhões/mês. [...]”.97 
 

Na Nota Técnica também foram feitos encaminhamentos, dentre eles, 

destacam-se alguns pontos conforme transcrição: 

Para que se enfrente a crise momentânea (grifado por mim) por que 
passa o sistema de saúde de Foz do Iguaçu vislumbram-se algumas 
ações de curto, médio e longo prazo. A seguir, apontam-se, 
preliminarmente, alguns encaminhamentos: 
- Suspensão do pedido da liminar protocolada pelo Ministério 
Público de Foz do Iguaçu, por 10 dias úteis; 
- Elaboração de um Plano de Ação conjunto entre o Ministério da 
Saúde, a SES/PR e a SMS/Foz do Iguaçu. [...].98 

                                                                                                                                                         
Fronteiras, sistema destinado a integrar as ações e serviços de saúde nas regiões de fronteira. 
97 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
98 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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Necessário se faz entender o que a SAS/MS quer dizer com “crise 

momentânea”, pois considerando o acima exposto o déficit que o município de Foz 

do Iguaçu vem sofrendo já é de alguns anos. Se estiver fazendo referência ao 

atendimento dos brasiguaios ou estrangeiros, também não é uma crise 

momentânea. O único fato novo é a ação civil pública que expõe um problema 

existente há alguns anos e agora responsabiliza os três entes da federação, 

problema este que vinha sendo assumido somente pelo município, que por sua vez 

tomou uma decisão errônea em restringir o atendimento somente àqueles que 

comprovassem residência, mas que por outro lado trouxe à tona a problemática com 

possíveis soluções compartilhadas por todas as instâncias.  

O Plano de Ação foi elaborado em reunião ocorrida em 31 de agosto de 

2006, e definido conjuntamente entre a SES/PR, SMS/Foz do Iguaçu, Ministério da 

Saúde e Ministério Público Federal. Nesse plano foram definidos os seguintes itens: 

ação, prazo, responsáveis, tipo de recurso (se custeio ou investimento), estimativa 

financeira (impacto mensal, valor anual) e situação. Em 29 de novembro de 2006, na 

1ª. Vara Federal e Juizado Especial Federal Civil da Subseção Judiciária de Foz do 

Iguaçu, Seção Judiciária do Estado do Paraná, houve audiência de conciliação com 

a participação do Procurador da República, da Advogada da União, Procuradores do 

Estado do Paraná, Procuradora do Município de Foz do Iguaçu, Assessoria Jurídica 

da Secretaria Estadual de Saúde e do Secretário Municipal de Saúde.   

No Termo de Audiência, verificou-se que o Plano de Ação não estava 

sendo cumprido nos termos elaborado em conjunto e acordados pela União, pelo 

Município e pelo Estado. Diante de tal fato, não houve conciliação, e, ao final, abriu-

se prazo de 5 (cinco) dias para que a União informasse sobre o cumprimento do 

Plano de Ação, esclarecendo em caso de cumprimento parcial, ou atraso, os 

motivos e a previsão de finalização de casa etapa. Em 07 de dezembro de 2006, o 

Secretário da SAS encaminha à Advogada da União junto ao Ministério da Saúde 

informações acerca do cumprimento do Plano de Ação. Em 07 de maio de 2007, a 

juíza Camila Plentz Konrath da 1ª Vara Cívil de Foz do Iguaçu decide liminarmente a 

antecipação da tutela da ação, mas defere parcialmente. Segue a transcrição do 

pedido de liminar da antecipação de tutela feito pelo procurador federal Alessandro 

José Fernandes de Oliveira: 
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a) a condenação da União, Estado do Paraná e Município, de forma 
solidária, para que procedam ao atendimento de todos os brasiguaios 
independente de comprovação de residência (grifo meu)  neste 
município e de nacionalidade brasileira, bem como, em especial, de 
todas as parturientes, independente da nacionalidade, que procuram 
atendimento nas unidades do Sistema Único de Saúde no Município 
de Foz do Iguaçu. 
b) a condenação da União e do Estado do Paraná, como gestores do 
SUS, ao ressarcimento das despesas realizadas pelo Município de 
Foz do Iguaçu com o atendimento dos brasiguaios e dos estrangeiros, 
quanto aos primeiros apenas enquanto não seja incluída a população 
dos brasiguaios no cálculo da parcela devida ao Município pelo SUS. 
c) determinar aos gestores do SUS que façam integrar na população 
de referência do Município de Foz do Iguaçu os brasileiros residentes 
no Paraguai (brasiguaios) que buscam atendimento nos hospitais e 
postos de saúde do Município de Foz do Iguaçu vinculados ao SUS, 
para fins de cálculo da parcela de repasse financeiro pelo SUS ao 
Município, adotando-se, por ora, os dados fornecidos oficialmente pelo 
Consulado Geral do Brasil em Ciudad del Este (300.000 – trezentos 
mil brasiguaios), até que o SIS FRONTEIRAS concluam suas 
pesquisas e informe o número exato de brasileiros residentes no 
Paraguai nesta situação. 
d) a cominação de pena pecuniária diária aos réus, em caso de 
descumprimento.99 
 

O pedido de antecipação de tutela foi deferido parcialmente, deixando de 

fixar multa diária por descumprimento considerando que as determinações já vinham 

sendo compridas antes da decisão, determinando o que segue:  

- o plano traçado conjuntamente pelos réus continue sendo 
executado, até integral cumprimento; 
- seja prestado o atendimento aos brasileiros e estrangeiros pelo 
sistema SUS da seguinte forma: 1) aos brasileiros que comprovem 
esta qualidade, independente da apresentação da apresentação do 
Cartão SUS ou comprovação de residência neste Município – de 
forma integral, devendo as despesas decorrentes do atendimento dos 
não-munícipes ser custeadas/ressarcidas conforme o tipo de 
tratamento/exame/consulta nos termos da Lei 8.080/90 e legislação 
complementar, que trata da divisão de competências no âmbito do 
SUS; 2) aos que não comprovem a nacionalidade brasileira 
(brasiguaios/estrangeiros), somente nos casos de emergência e/ou 
urgência, consoante legislação pertinente. 
 

Essa Ação Civil Pública teve sua sentença com Resolução de Mérito em 24 

de setembro de 2008, do qual não consta cópia nos autos do processo n. 

25000.137111/2206-03 junto ao Ministério da Saúde, mas o teor da sentença pode ser 

verificado por meio do site do Tribunal Regional Federal da 4º região. Foi julgado pelo 

                                                 
99 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios para defesa 
da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de medicamentos para os 
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Juiz Federal Substituto Sérgio Luis Ruivo Marques, que por sua vez manteve a mesma 

decisão da Juíza Federal Substituta Camila Plentz Konrath em sua decisão referente à 

antecipação da tutela, julgando parcialmente procedente, inclusive transcrevendo a 

referida decisão tendo em vista a ausência de qualquer elemento novo.  

Na última consulta ao site do TRF, realizada em 29 de maio de 2009, 

verificou-se que houve apelação por parte da Advocacia Geral da União e a lide 

continua em curso. 

Ministério da Saúde. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, 

subsidiou a Advocacia Geral da União na elaboração do Plano de Ação e em 

cumprimento às determinações da promotoria.  

Infere-se que o entendimento por parte da Secretaria de Atenção à 

Saúde/MS em relação ao atendimento do estrangeiro não é favorável pelos 

argumentos apresentados na Nota Técnica apresentada à AGU, como pode ser 

verificado no trecho que segue: “Embora seja uma exigência Constitucional, a 

realidade do SUS tem demonstrado que é impossível atender todos os brasileiros na 

forma da lei.” E entendimentos desfavoráveis por parte do Ministério da Saúde pode 

comprometer possível ressarcimento ao município de Foz do Iguaçu, bem como os 

demais municípios fronteiriços que possuem as mesmas características   

Com o intuito de levantar informações de outros setores do Ministério da 

Saúde para analisar o entendimento da instituição referente ao assunto em tela, 

segue trecho da apresentação do Dr. Edelberto Luiz da Silva, Consultor Jurídico do 

Ministério da Saúde, em Audiência Pública promovida pelo Supremo Tribunal 

Federal para se discutir vários temas referente à “Judicialização da Saúde”, em que 

deixa claro em sua apresentação que seu entendimento sobre a saúde é de o 

conceito “todos” que a Constituição invoca em seu artigo 196, são apenas os 

brasileiros natos e naturalizados, conforme segue:  

Inicialmente, queremos felicitar esta mais alta Corte de Justiça do 
País pela oportuna iniciativa de promover esta audiência pública, que 
certamente apontará os rumos para a realização do direito à saúde, 

                                                                                                                                                         
brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 



65 

que a Constituição assegura a todos os brasileiros e estrangeiros 
aqui residentes[...]100.  
 

Essa é uma interpretação reducionista do conceito “todos”. Dentro de uma 

perspectiva humanista de interpretação da constituição brasileira, que a partir de 

1988 é chamada de Constituição Cidadã, não dá margem a esse tipo de 

interpretação.  

Constata-se que em todas as situações mencionadas nesse capítulo, 

tanto entre os atores públicos quanto políticos, há uma assimetria de entendimento e 

interpretação das leis e da própria Constituição Federal em relação ao atendimento 

ao fronteiriço. 

 

                                                 
100 Audiência Publica Saúde. Responsabilidade dos Entes da Federação e Financiamento do 
SUS. Supremo Tribunal Federal, 2009. Brasília: Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Cro
nograma> Acesso em:27 mai 2009. 
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4 PRINCÍPIOS E DIREITOS: ACESSO À SAÚDE NAS FRONTEIRAS 

O Brasil já teve oito Constituições, sendo que a Constituição de 1934 foi a 

primeira a preocupar-se em enumerar direitos fundamentais sociais, ditos direitos de 

segunda geração ou dimensão. Esses direitos, quase todos traduzidos em normas 

constitucionais programáticas, tiveram como inspiração a Constituição de Weimar, 

da Alemanha de 1919. Com isso, a Constituição de 1934 é apontada como marco na 

transição de um regime de democracia liberal, de cunho individualista, para a 

chamada democracia social, preocupada em assegurar, não apenas uma igualdade 

formal, mas também a igualdade material entre os indivíduos (condições de 

existência compatíveis com a dignidade humana)101.  

Com o fim dos governos militares e da redemocratização do País, 

mostrou-se evidente a necessidade de dotar o país de uma nova Constituição, que 

após a instalação da Assembléia Nacional Constituinte em 1987, tiveram seus 

trabalhos concluídos em outubro de 1988, com a promulgação da Constituição no 

mesmo ano. A Constituição de 1988 deu nova visibilidade ao regime democrático 

brasileiro permanecendo até os dias de hoje102. 

Pode-se dizer que a Constituição de 1988 pretendeu dar ao Brasil a 

feição de uma social-democracia, de criar um verdadeiro Estado Democrático-Social 

de Direito, com a previsão de uma imensa quantidade de obrigações para o Estado, 

traduzidas em prestações positivas, passíveis, em tese, de serem exigidas pela 

população em geral, muitas como verdadeiros direitos subjetivos. Razão pela qual é 

chamada de “Constituição Cidadã”. Assim como a ampliação dos direitos 

fundamentais, sobretudo das garantias constitucionais, bem como dos direitos 

sociais e direitos de terceira geração ou dimensão, verifica-se também na 

Constituição de 1988 o fortalecimento das instituições democráticas, dentre elas, o 

Ministério Público103. 

É nesse contexto que o capítulo 3 discute o direito à saúde do brasileiro 

                                                 
101  PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008.p.26 
102  PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008.p.30 
103  PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008.p.26 
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residente do outro lado da fronteira e do estrangeiro fronteiriço, na perspectiva dos 

princípios constitucionais e dos direitos humanos.  

4.1 A Constituição Federal de 1988 e o SUS 

A Constituição Federal de 1988 apresenta o seguinte preâmbulo: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil. 104  
   

Embora o preâmbulo da Constituição não tenha relevância jurídica quanto 

a sua eficácia, ou seja, não há possibilidade de uma lei ser declarada 

inconstitucional por contrariar o seu texto, a doutrina pátria costuma reconhecer ao 

preâmbulo a função de diretriz interpretativa do texto constitucional, por auxiliar na 

identificação dos princípios e valores primordiais que orientam o constituinte 

originário na sua elaboração. É nesse “espírito” que se espera que os juristas e 

magistrados interpretem os Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais, com base 

em seus valores.105 

Antes de abordar as questões dos Princípios, Direitos e Garantias 

Fundamentais, necessário se faz entender o que a Constituição diz a respeito da 

Nacionalidade, uma vez que, conforme relatado no CAPÍTULO I - especificamente 

no caso de Foz do Iguaçu, percebe-se que os brasiguaios tiveram seu direito 

negado apenas pelo fato de residirem do outro lado da fronteira.  

Para atribuição de nacionalidade primária são utilizados dois critérios, 

ambos partindo do nascimento da pessoa. O de origem sanguínea – ius sanguinis, e 

o de origem territorial – ius solis. O critério ius sanguinis funda-se no vínculo do 

sangue, portanto será nacional todo aquele que for filho de nacionais, independente 

do local de nascimento. O critério ius solis atribui à nacionalidade a quem nasce no 

                                                 
104 Constituição Federal de 1988. Disponível no site: 

http://www.planalto.gov.br/legislação. 
105 PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 
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território do Estado que o adota independente da nacionalidade dos seus pais.  

A Constituição Federal de 1988 adotou como regra o critério ius solis, 

admitindo, porém, o critério ius sanguinis. Portanto não só o critério ius solis 

determina a nacionalidade, existem situações de preponderância do critério ius 

sanguinis.106  

Para atribuição de nacionalidade secundária, a Constituição Federal 

prevê por meio de naturalização, são os chamados Brasileiros naturalizados, que 

ocorre sempre mediante vontade do interessado.  

Conforme “Escorço Histórico” e Origem dos Brasiguaios relatado na Ação 

Civil Pública de Foz do Iguaçu/PR, verifica-se que os brasiguaios são brasileiros 

tanto pelo critério ius solis quanto pelo critério ius sanguinis, mas que, por razões 

econômicas e políticas, num determinado momento se estabeleceram do outro lado 

da fronteira. Tanto os brasileiros que foram morar do lado paraguaio quanto os filhos 

gerados por esses brasileiros estão inseridos nos critérios estabelecidos no art.12 da 

Constituição Federal, ou seja, não perderam a sua nacionalidade, a sua condição de 

cidadão brasileiro.  

Art.12. São brasileiros 
I – natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa 
do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 
venham residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade 
brasileira. 107 
 

Percebe-se também que em outras cidades-gêmeas em que a divisão se 

dá por uma linha imaginária essa mobilidade se acentua, e mesmo residindo do 

outro lado da fronteira, o brasileiro não perde a sua nacionalidade e nem seus 

                                                                                                                                                         
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008. 

106 MORAES, Alexandre de - Direito constitucional. 8ª. Ed. Revista, ampliada e 
atualizada com a EC no 28/00. - São Paulo: Atlas, 2000.  

107 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. ECR nº3/94, 
EC nº. 23/99 e EC nº. 54/2007. 
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direitos decorrentes dela, como é o caso de Santana do Livramento/RS que faz 

fronteira com Rivera/Uruguai, e da tríplice fronteira com os municípios de 

Barracão/PR e Dionísio Cerqueira/SC que fazem fronteira com Bernardo 

Irigoyen/Argentina. Portanto o brasileiro não pode ter seu acesso ao Sistema Único 

de Saúde negado por residir do outro lado da fronteira.   

Superada a discussão quanto ao atendimento do brasileiro que residem 

do outro lado da fronteira, segue-se a reflexão quanto ao atendimento do estrangeiro 

pelo Sistema Único de Saúde. Vejamos o que diz a Constituição Federal: 

Dos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais: 

O Título I da Constituição brasileira de 1988, composto por quatro artigos, 

é dedicado aos denominados “princípios fundamentais” do Estado Brasileiro. O 

constituinte utilizou essa expressão genérica para traduzir a idéia de que nos 

primeiros quatro artigos já se estabelecem à forma do Estado e de seu governo. 

Também neles se encontram os valores e os fins mais gerais e orientadores do 

ordenamento constitucional, funcionando como diretrizes para todos os órgãos 

mediante os quais atuam os poderes constituídos. Dentre eles, destacam-se os 

artigos 1º, 3º e 4º para o tema que está sendo tratado nesse trabalho. 

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado democrático de direito e tem com fundamentos: 
(...) 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana;108 
 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República 

Federativa do Brasil consagra, desde logo, o Estado como uma organização 

centrada no ser humano, e não em qualquer outro referencial. A razão de ser do 

Estado brasileiro não se funda no próprio Estado, como ocorre nos regimes 

totalitários, mas sim na pessoa humana. São vários os valores constitucionais que 

decorrem diretamente da idéia de dignidade da pessoa humana, dentre eles, o 

direito à vida. 

A dignidade da pessoa humana assenta-se no reconhecimento de 
duas posições jurídicas ao indivíduo. De um lado, apresenta-se como 

                                                 
108 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art.1º. 
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um direito de proteção individual, não só em relação ao Estado, mas, 
também, frente aos demais indivíduos. De outro, constitui dever 
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes109. 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I – Constituir uma sociedade, livre, justa e solidária; 
(...) 
IV – promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.110 
 

Jose Afonso da Silva resume alguns dos objetivos do artigo 3º da 

seguinte forma: “valem como base das prestações positivas que venham a 

concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática de 

dignidade da pessoa humana”111. 

O art.4º, que finaliza o Título I da Constituição de 1988, enumera dez 

princípios fundamentais orientadores das relações do Brasil na ordem internacional, 

do qual se destacam os incisos II e IX: 

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
(...) 
II – prevalência dos direitos humanos; 
(...) 
IX – cooperação entre os povos para o progresso da Humanidade112. 
 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

O Título II da Constituição de 1988 trata, em cinco capítulos, dos “Direitos 

e Garantias Fundamentais”, assegurados na Federação pelo ordenamento jurídico. 

Em destaque seguem os artigos 5º e 6º para reflexão: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 
Art.6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

                                                 
109  PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008.p.86. 
110 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art.3º. 
111  PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008.p.33. 
112 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art.4º. 
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desta Constituição.113  
 

Os direitos sociais têm por objetivo a melhoria das condições de vida dos 

hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social, e constituem as 

liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito. 

Nos dizeres de José Afonso da Silva, “são prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 

direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”114. 

Verifica-se que no momento que os brasiguaios e os estrangeiros 

fronteiriços têm seu atendimento negado, estar-se-á negando vigência não só aos 

incisos II e III do art. 1º da Constituição da República, bem como os incisos I e IV do 

art. 3º e do caput dos artigos 5º e 6º, este com redação dada pela Emenda 

Constitucional n.26, de 2000. 

Como argumentou o Procurador da República, Alessandro José 

Fernandes de Oliveira, em Ação Civil Pública de Foz do Iguaçu:  

Sendo o direito à saúde garantia indissociável do direito à vida, 
indisponível e assegurado à generalidade das pessoas, necessário, 
em primeiro lugar, que os hospitais e postos de atendimento 
vinculados ao SUS no município efetivamente garantam aos 
necessitados os serviços de saúde e, em segundo, para que tal 
desiderato não se torne inviável, urge que se compute a população 
que efetivamente dispõe destes serviços para o cálculo do valor a ser 
repassado ao município.115 
 

Ainda citando a Constituição de 1988, os fundamentos básicos do direito 

à saúde no Brasil estão arrolados nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, em 

atendimento às garantias, princípios e fundamentos constitucionais já mencionados. 

O próprio legislador constitucional inseriu na Carta Magna a seção II, do Capítulo II, 

do Titulo VIII, onde, prevê expressamente o direito de todos à saúde e o dever do 

Estado de prestá-la por meio do Sistema Único de Saúde, que tem como uma de 

suas diretrizes básicas o atendimento integral à saúde: 

                                                 
113 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art.5º,6º. 
114 PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
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;116 
 

O direito à saúde, tal como assegurado na Constituição de 1988, 

configura direito fundamental de segunda geração, abrangendo os direitos sociais, 

culturais e econômicos que se caracterizam por exigirem prestações positivas do 

Estado. Os direitos de segunda geração conferem ao indivíduo o direito de exigir do 

Estado prestações sociais (positivas) nos campos da saúde, alimentação, educação, 

habitação, trabalho, dentre outros. Com fundamento de validade nestes dispositivos 

constitucionais, o legislador ordinário editou a Lei no. 8.080 de 19 de setembro de 

1990, que cria o SUS – Sistema Único de Saúde e afirma categoricamente em seu 

artigo 2º que a saúde é um direito fundamental do ser humano.117 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
& 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.118 
 

Em seu artigo 7º, a Lei no 8.080/90 estabelece que as ações e serviços 

públicos que integram o Sistema Único de Saúde serão desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo, 

ainda, aos seguintes princípios: 

Art.7º [...] 
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

                                                 
116 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Art.196, 

198. 
117 BRASIL. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita subsídios 

para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o fornecimentos de 
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.. p.29 

118 Lei no. 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
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coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população;119 
 

Observa-se que a própria norma disciplinadora do Sistema Único de 

Saúde arrola como princípio a integralidade de assistência, definindo-a como um 

conjunto articulado e contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Conforme afirma Alessandro José Fernandes de Oliveira em Ação Civil Pública:  

É dever do Sistema Único de Saúde fornecer a assistência à saúde a 
todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país e impõe-se a 
obrigatória conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população, de modo a prover a todos os necessitados que aqui se 
encontrem dos meios existentes e eficazes para o tratamento. 120 
 

O artigo 35 da Lei 8.080/90 prevê combinações de critérios para o 

estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, como o perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico da 

população a ser coberta, dentre outros. E estabelece no § 2º que nos casos de 

Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios 

demográficos mencionados na respectiva Lei serão ponderados por outros 

indicadores de crescimento populacional. Portanto resta apenas os órgãos 

competentes criarem mecanismos para mensurar esse fluxo.  

Entretanto, o Cartão SUS deveria identificar esses fluxos migratórios, e não 

ser utilizado como instrumento de limitação de acesso aos estrangeiros ou brasileiros 

residentes fora dos limites territoriais. Considerando os princípios constitucionais 

conclui-se que não deveria haver impedimento ao atendimento desses estrangeiros, 

muito embora se verifique que o acesso do fronteiriço estrangeiro ao SUS depende 
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em sua grande maioria do arbítrio do gestor de saúde do município.  

A demanda por atendimento pelo SUS do estrangeiro fronteiriço não é fato 

novo. Com a globalização e com a criação do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, 

o fluxo de estrangeiros no país tem se intensificado. Hoje, num mundo globalizado, a 

cidadania ultrapassou fronteiras e nacionalidades, também se globalizou. 

Contudo, a grande demanda tem se dado apenas em alguns municípios, 

como é o caso de Foz do Iguaçu. Constata-se nos diagnósticos locais de Barra do 

Quarai/RS e de Sant’Ana do Livramento/RS muitos mitos se construíram em torno 

das fronteiras e do SUS. Pois em sua grande maioria não há sobrecarga do sistema 

como acontece em alguns poucos municípios, mas há trocas de serviços mesmo 

informais, e por vezes casos em que o SUS não assiste aos seus próprios cidadãos 

como deveria, podendo ser constatado no trecho do diagnóstico do município de 

Sant’Ana do Livramento.  

Os atendimentos a Uruguaios em Sant’Ana do Livramento, registrado 
através das entrevistas, não foi muito significativo em relação ao 
atendimento de brasileiros em Rivera.  
O atendimento de brasileiros no Uruguai é buscado tanto por conta 
própria dos usuários quanto encaminhado através dos fluxos formais 
do município. Tal questão é percebida naturalmente pelos 
entrevistados como o fluxo oficial do sistema de saúde local, não 
causando estranhamento o encaminhamento ocorrer entre os dois 
países sem amparo legal. Somente as autoridades têm preocupação 
a respeito do deslocamento121.  
 

Observa-se o mesmo depoimento em Barra do Quarai, também no RS: 

Na cidade de Bella Unión está o hospital para o qual são 
encaminhados os usuários que não encontram atendimento na Barra 
do Quarai e que têm dificuldades de acesso á cidade de Uruguaiana. 
O Centro de Saúde conta, em regime de plantão, com auxiliar de 
enfermagem e motorista para efetuar o transporte com ambulância. 
Conforme a gravidade do caso, o hospital faz o primeiro atendimento 
e encaminha ao hospital de Uruguaiana, para onde o usuário é 
transportado de Barra de Quarai122.  
 

Lislei Terezinha Preuss, em sua tese de mestrado intitulada “O Direito à 

Saúde na Fronteira: duas versões sobre o mesmo tema” diz que a cidadania social 

                                                                                                                                                         
medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.p.31 

121 (Diagnóstico Local do Município de Sant’Ana do Livramento. [on line] Disponível 
na internet na URL: http://www.saude.gov.br/sisfronteiras (Consultado em 03.06.2009). 

122 (Diagnóstico Local do Município de Barra do Quarai. [on line] Disponível na 
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globalizada é uma dimensão ainda a ser construída e conquistada pelos sujeitos 

sociais preocupados com a igualdade e justiça social. E ainda, que a ampliação de 

direitos e de cidadania é essencial para construir uma sociedade com igualdade e 

justiça123.  

 [...] para superar os impactos do fenômeno da globalização e de 
suas conseqüências, a cidadania deve transcender aos limites do 
Estado-nação e ao princípio da nacionalidade, transnacionalizando-
se, revestindo-se de características não-territoriais e, fortalecendo-se 
de perspectivas democráticas, associando-se aos chamados novos 
movimentos sócias, ligados a âmbitos étnicos, sociais, ecológicos, 
civilizatórios, etc124. 
 

Para desenvolver sua tese, Lislei Preuss realizou pesquisa na região 

Fronteira Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, limítrofe com a Argentina. 

Nesse estudo, evidenciou que diversas famílias residentes na região são 

constituídas por pessoas de nacionalidades tanto argentinas como brasileiras, e 

muitos brasileiros que residiam no Brasil foram morar na Argentina. Nesse contexto, 

evidenciou que o território ultrapassa sua circunscrição político-jurídica, enquanto 

Estado-nação e não se restringe ao âmbito lugar. Destaca que nesse território 

apresenta diferentes interfaces em que os sujeitos constroem suas experiências de 

vida expressando, portanto, não somente os aspectos das necessidades, mas 

refletindo as relações dinâmicas estabelecidas entre os sujeitos e seu cotidiano. E 

essa intensificação dos intercâmbios entre as nações provoca na região de fronteira 

uma situação de dubiedade – diferenças versus integração125.    

[...] onde mais que diferenças de língua e cultura, dá-se a 
convivência cotidiana entre sistemas políticos, monetários, de 
segurança, de proteção social, etc. distintos, geradores de tensões e 
contradições entre as realidades local, regional e o conjunto das 
instituições, normas e práticas, dos países126. 
 

Como conclusão de sua tese, Lislei Preuss entende que mesmo o texto 

                                                                                                                                                         
internet na URL: http://www.saude.gov.br/sisfronteiras (Consultado em 03.06.2009) 

123 PREUSS, Lislei Teresinha. O Direito à Saúde na Fronteira: duas versões sobre o 
mesmo tema. [on line] Disponível na internet na URL: 
HTTP://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=29693072 (Consultado em 15.06.2009. p.45). 

124 (PREUSS, Lislei apud JUNIOR; OLIVEIRA, p.16. 
125 PREUSS, Lislei Teresinha. O Direito à Saúde na Fronteira: duas versões sobre o 

mesmo tema. [on line] Disponível na internet na URL: 
HTTP://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=29693072  (Consultado em 15.06.2009. p.153). 

126 PREUSS, Lislei Teresinha, apud GUIMARÃES; GIOVANELLA. O Direito à Saúde na 
Fronteira: duas versões sobre o mesmo tema. [on line] Disponível na internet na URL: 
HTTP://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=29693072  (Consultado em 15.06.2009. p.152). 
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legal não se referindo explicitamente sobre o direito de acesso do estrangeiro ao 

SUS, deve ser estendido a todas as pessoas, ou seja, a todos os seres humanos 

independente de sua nacionalidade. 

Depreende-se do texto legal, mesmo que a legislação em saúde não 
se refira especificamente ao acesso de estrangeiros ao SUS, que o 
direito deve transcender aos cidadãos brasileiros natos ou 
naturalizados, pois se referem a todos os seres humanos e que o 
acesso universal ao SUS deve ser garantido às pessoas 
independente da nacionalidade127. 
 

Somando-se a todos os aspectos constitucionais apresentados, verificam-

se outros dispositivos que corrobora com o entendimento de que o estrangeiro é 

alcançado pelas garantias constitucionais. O Decreto nº. 18.956/29 promulgou seis 

convenções de Direito Internacional Público, aprovada pela Sexta Conferência 

Internacional Americana, dentre elas a Convenção sobre os Estrangeiros, do qual o 

Brasil é signatário. Essa convenção estabelece em seu artigo nº. 5 que os Estados 

devem conceder aos estrangeiros domiciliados ou de passagem em seu território 

todas as garantias individuais que concedem aos seus próprios nacionais e o gozo 

dos direitos civis essenciais: 

Art. 5º. Os Estados devem conceder aos estrangeiros domiciliados 
ou de passagem em seu território todas as garantias individuais que 
concedem nos seus próprios nacionais e o gozo dos direitos civis 
essenciais, sem prejuízo, no que concerne aos estrangeiros, das 
prescrições legais relativas á extensão e modalidades do exercício 
dos ditos direitos e garantias128.  
 

Depreende-se desse texto que os estrangeiros, mesmo aqueles apenas 

de passagem no território nacional têm direito ao SUS. Haja vista a saúde estar 

inserida nos Direitos Sociais da Constituição Brasileira. 

 Analisando os argumentos apontados até o momento, as 

características das fronteiras brasileiras, os fluxos, a integração e as relações 

existentes nesse território como foi citado nos Diagnósticos Locais de Barra do 

Quarai e Sant’Santana do Livramento no Rio Grande do Sul e nos argumentos 

apresentados na Tese de Lislei Preuss, observa-se que a integração é um fato que 

                                                 
127 PREUSS, Lislei Teresinha. O Direito à Saúde na Fronteira: duas versões sobre o 

mesmo tema. [on line] Disponível na internet na URL: 
HTTP://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=29693072  (Consultado em 15.06.2009. p.152). 
128 Convenção sobre os estrangeiros. [on line] Disponível na internet na URL: 
HTTP://www.2.mre.gov.br/dai/estrangeiros.htm (Consultado em 15.06.2009). 
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já ocorre, com ou sem amparo legal. É um movimento em crescente evolução, e que 

o Brasil não é apenas “explorado” em seu sistema de saúde como apontado no caso 

de Foz do Iguaçu, mas em outras situações ocorrem trocas e se estabelece um 

território diferenciado nessas regiões.  

 Verifica-se ainda que mesmo a Carta Magna em seu texto 

constitucional prevendo a “prevalência dos Direitos Humanos” em seus princípios 

fundamentais, existem divergências entre os operadores do direito quanto ao acesso 

do estrangeiro ao Sistema Único de Saúde. 

 Essa assimetria no conceito de “todos” preconizados pela Constituição 

Federal em seu artigo 196 “A saúde é direito de todos e dever do estado”, pode ser 

verificada nos diversos posicionamentos apresentados nos casos relatados no 

Capítulo 2 desse trabalho.  

 É de difícil compreensão para o leigo tantas divergências entre os 

operadores do direito que se utiliza da mesma base legal, do mesmo arcabouço 

jurídico. O Promotor de Justiça de Defesa da Saúde, Jairo Bisol, em seu texto sobre 

“Judicialização desestruturante: reveses de uma cultura jurídica obsoleta”, faz uma 

reflexão sobre as importantes transformações ocorridas no cenário social, político e 

econômico, incorporando um novo perfil a ordem jurídico-normativa. Como 

resultante, a constituição dos direitos fundamentais impôs a necessidade de se 

garantir jurisdição ao texto da constituição, que longe de construir um sistema de 

regras, não se rende à lógica das regras específicas do direito codificado. Paralelo a 

esse cenário, Bisol destaca a obsolescência da base acadêmica dos operadores do 

direito, formando ainda “aplicadores de código”, que acaba refletindo nas práticas 

judiciárias atuais. Com isso, os conflitos transindividuais não encontram proteção, 

encontrando resultados pífios e expondo o descompasso entre a formação 

profissional e as exigências atuais de jurisdição. Essa realidade expressa no próprio 

texto de Jairo Bisol se reflete nos poucos exemplos mencionados no capítulo 2 deste 

estudo. Verificam-se entendimentos e argumentações diversas a respeito do mesmo 

objeto e da mesma base jurídica.129  

                                                 
129 BISOL, Jairo. Judicialização desestruturante: Reveses de uma cultura jurídica 

obsoleta. COSTA, Alexandre Bernardino; JÚNIOR, José Geraldo de Sousa;Et all. (Organizadores). O 
Direito Achado na Rua: Introdução Critica ao Direito à Saúde. Brasília: CEAD/UnB, 2008. p.327. 
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Com base na reflexão feita pelo Jairo Bisol em seu texto, vale, portanto, 

transcrever argumentação feita pelo Procurador Alessandro José Fernandes de 

Oliveira em sua fundamentação na Ação Civil Pública de Foz do Iguaçu: 

Portanto, necessário que se faça uma interpretação da norma à luz 
das garantias constitucionais e dos direitos humanos, estende-os 
também aos estrangeiros que aqui se encontrem, 
independentemente de terem fixado residência e mesmo quando 
tenham adentrado irregularmente no país, atendendo-se ao 
verdadeiro espírito da lei e não a sua mera letra fria, porque “a letra 
mata, mas o espírito vivifica (2 Cor 3:6)”130. 
 

O direito à saúde é uma garantia indissociável do direito à vida, a 

negação do atendimento a esses estrangeiros fere não apenas os princípios 

constitucionais como também os tratados firmados pelo Brasil, entre eles o Pacto de 

San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do 

qual o Brasil é signatário, e estabelece em seu art.4º, item 1: “Toda pessoa tem o 

direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em 

geral, desde o momento da concepção.” (grifamos). E em seu art.5º, item 1: “Toda 

pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.” 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS).  

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem - um dos documentos 

básicos das Nações Unidas, assinado em 1948 - também estabelece em seu Artigo 

III o direito à vida: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal”. Muito embora não seja um tratado, por isso seus dispositivos não 

constituem exatamente uma obrigação jurídica para cada um dos Estados 

representados na Assembléia Geral quando se adotou respectivo texto sob a forma 

de uma resolução da Assembléia131. 

Acrescentando aos argumentos já apresentados, vale destacar a 

contribuição do constitucionalista J.J. Gomes Canotilho a respeito de um novo 

paradigma, que de alguma forma envolve a discussão em tela.  

Canotilho defende as sugestões do “paradigma emergente” que alguns 

designam como constitucionalismo global, considerando que os países ainda se 

                                                 
130 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Processo 25000.137111/2006-03. Brasília, 2006. p.25.  
131 REZEK, José Francisco, 1944 - Direito internacional público: curso elementar. 2º 

ed. - São Paulo: Saraiva, 1991, p.222. 
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assentam no constitucionalismo nacional, cujas premissas são “(1) soberania de 

cada Estado, conducente, no plano externo, a um sistema de relações horizontais 

interestaduais e, no plano interno, à afirmação de um poder ou supremacia dentro 

de determinado território e concretamente traduzido no exercício das competências 

soberanas (legislação, jurisdição e administração); (2) particular centralidade jurídica 

e política da constituição interna como carta de soberania e de independência de 

cada Estado perante outros Estados; (3) aplicação do direito internacional nos 

termos definidos pela constituição interna, recusando-se, em muitos estados, a 

aplicação das normas de direito internacional na ordem interna sem a sua 

“conversão” ou adaptação pelas leis do Estado; (4) consideração das “populações” 

ou “povos” permanentemente residentes num território como “povo do Estado” que 

só nele, através dele e com submissão a ele poderão adquirir a “cara de 

nacionalidade”.”132  

Dos diversos tratados firmados, à luz do conteúdo da Declaração dos 

Direitos do Homem de 1948, e da realidade encontrada nas fronteiras do Brasil, 

verifica-se que este modelo ainda permanece como paradigma básico da agenda 

das relações internacionais no que se refere à saúde. Diferentemente dos setores 

econômicos em que avança a globalização e transnacionalização.   

No constitucionalismo global, a democracia e o caminho para a 

democracia devem considerar-se como tópicos dotados de centralidade política não 

apenas interna como também internacional.  

Os traços caracterizadores deste novo paradigma emergente são: 

alicerçamento do sistema jurídico-político internacional centrado nas relações entre 

Estado/povo, ou seja, as populações dos próprios estados, e não mais relações 

horizontais entre estados; emergência de um jus cogens internacional materialmente 

informado por valores, princípios e regras universais progressivamente plasmados 

em declarações e documentos internacionais e; tendencial elevação da dignidade 

humana e pressupostos ineliminável de todos os constitucionalismos133. 

                                                 
132 CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7a. Edição, Edições Almedina - Coimbra - Portugual, 2003, p.1370. 
133 CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7a. Edição, Edições Almedina - Coimbra - Portugual, 2003, p.1370. 
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Como diz Canotilho, hoje os fins dos estados não são mais a conquista 

territorial, a colonização, dentre outros, mas podem e devem ser os da construção 

de Estados de direito democráticos, sociais e ambientais, no plano interno, e 

Estados abertos e internacionalmente “amigos” e “cooperadores” no plano 

externo.134 

No entendimento de Canotilho, estes parâmetros teóricos influenciam 

hoje claramente as imbricações do direito constitucional com o direito internacional. 

As relações internacionais devem ser cada vez mais relações reguladas em termos 

de direito e justiça convertendo o direito internacional numa ordem imperativa. 

[...] o direito internacional tende a transformar-se em suporte das 
relações internacionais através da progressiva elevação dos direitos 
humanos – na parte em que não integrem já o jus cogens – a 
padrão jurídico de conduta política, interna e externa. Estas últimas 
premissas – o jus cogens e os direitos humanos -, articuladas com o 
papel da organização internacional, fornecerão um enquadramento 
razoável para o constitucionalismo global.135 
 

                                                 
134 CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7a. Edição, Edições Almedina - Coimbra - Portugual, 2003, p.1370. 
135 CANOTILHO, José Joaquim Gomes - Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição. 7a. Edição, Edições Almedina - Coimbra - Portugual, 2003, p.1371. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse estudo foi refletir sobre o SUS na fronteira, o direito do 

estrangeiro fronteiriço ao Sistema Único de Saúde, e em que medida ele tem esse 

direito. Para demonstrar a necessidade de se discutir esse tema, foram analisados 

dois casos ocorridos com estrangeiros e o posicionamento dos promotores e demais 

atores envolvido nos julgamentos e os argumentos legais. 

No levantamento das referências documentais, constatou-se a dificuldade 

em demonstrar a situação relatada pelos gestores municipais de saúde relativa à 

demanda por parte dos fronteiriços, dos serviços de saúde do SUS. Verificou-se que 

os Diagnósticos Locais de Saúde, fruto do projeto SIS-Fronteiras, não demonstraram 

essa demanda, uma vez que esses atendimentos não são registrados nos sistemas 

de informações adotados pelo Ministério da Saúde para os Estados e Municípios, 

sendo possível relatar apenas os casos em que foram utilizados questionários e 

relatos.  

Para refletir a dinâmica complexa que é a fronteira, foi apresentada, no 

primeiro capítulo, a realidade da fronteira, principalmente nas cidades-gêmeas que 

muitas vezes se constituem em um único território. 

Outra dificuldade encontrada foi à localização de registro na Polícia 

Federal referente a informações recebidas de denúncias de falsificação do Cartão 

SUS por parte dos estrangeiros fronteiriços em Mato Grosso do Sul. Sendo possível 

localizar apenas Ata de audiência ocorrida na Promotoria de Justiça Especializada 

referente a transplante de doadores e receptores vivos e a Ação Civil Pública 

ajuizada na 1ª. Vara Federal de Foz do Iguaçu, ambas relatadas nesse trabalho. 

Constatou-se que a interpretação constitucional do art.196 “A Saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas 

que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

(CF/1988) não é um conceito unívoco, mas plurívoco. E não apenas do poder 

judiciário, mas também do executivo, conforme relatos do capítulo II. Ficando claro 

também a ausência de titularidade formal do direito à saúde, como foi dito por Dal 
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Prá136, uma vez que a expressão “todos” não define se apenas os cidadãos 

brasileiros natos e naturalizados têm direito à saúde ou todos aqueles que se 

encontrem “legalmente” em território nacional, como é o caso da população 

fronteiriça que tem livre acesso ao território nacional e amparo legal para exercer 

atividades comerciais e laborais, além de poder freqüentar instituições de ensino. 

Verificou-se também o conceito erradico que se dá ao Cartão SUS que é 

apenas um sistema de identificação que possibilita a vinculação dos procedimentos 

realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional e à 

unidade de saúde, e, no entanto foi tomado como instrumento normativo 

prevalecendo sobre o direito à saúde e à vida.  

Foram apresentadas algumas informações referentes aos Diagnósticos 

Locais dos Municípios de Sant’Ana do Livramento/RS e Barra do Quarai/RS, 

demonstrando o afluxo, ou seja, brasileiros em busca de atendimento do outro lado 

da fronteira, a integração e a troca de serviços existentes sem acordos 

preestabelecidos, desmistificando a idéia de que nas fronteiras ocorre somente a 

busca de serviços de saúde pelos estrangeiros. 

Finalmente, na terceira parte, faz-se uma análise da Constituição Federal 

de 1988 e seus princípios, direitos e garantias fundamentais e da Lei Orgânica da 

Saúde, chamando a atenção para a prevalência dos direitos humanos, mencionado 

no artigo 4º da Constituição Federal.  Nesse capítulo, também foi mencionada a tese 

de mestrado de Lislei Preuss, cujo título se aproxima ao título desse trabalho, pois 

ambos tratam do direito à saúde, embora seu enfoque seja diferente, ambos 

convergem quanto ao entendimento do direito do estrangeiro ao SUS. 

 Observou-se também as diferentes interpretações da Constituição e das 

demais legislações referente ao direito do fronteiriço ao sistema de saúde brasileiro. 

As questões apresentadas pelo Promotor da Saúde Jairo Bisol, que atribui essas 

interpretações diversas e o entendimento plurívoco à formação dos operadores do 

direito que está sendo reduzida a meros aplicadores de códigos, em um contexto de 

grandes transformações políticas, econômicas e sociais, e que conduz a uma 

                                                 
136 DAL PRÁ, Keli R. et all. O Desafio da integração social no MERCOSUL: uma 

discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. [on line] Disponível na internet na URL: 
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf.(Consultado em 01.09.09). 
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reflexão importante, que ressoa nas palavras de J.J Gomes Canolilho, quando ele se 

refere a mudança de paradigma.  O que leva a concluir que as instituições jurídicas 

precisam repensar o seu paradigma, já que a história mostra que as transformações 

aconteceram e continuaram a acontecer. 

Com a criação do MERCOSUL, como abordado no primeiro capítulo, 

muitas facilidades foram criadas para o trânsito das populações dos países do 

MERCOSUL, muito embora tenha sido por interesses econômicos, mas as questões 

sociais já emergem, conforme pode ser constatado com a própria criação do SGT 11 

– SAÚDE, órgão executivo do Conselho de Mercado Comum para tratar do tema 

saúde.  Percebem-se as discussões que estão sendo travadas no âmbito desses 

países pode levar a uma mudança de paradigma, como disse J.J. Gomes Canotilho, 

a constituição tende a ser interpretada num conceito do constitucionalismo global, 

muito embora não se saiba quanto tempo levará para essa mudança acontecer. 

Mas é necessário fazer valer a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, o Pacto de San José da Costa Rica, e demais tratados dos quais o Brasil é 

signatário.   

Esse trabalho leva a concluir que os estrangeiros fronteiriços têm direito 

ao SUS. E reconhecer esse direito nada mais é do que reconhecer e dá legitimidade 

ao que já acontece nas fronteiras. E como conseqüência desse reconhecimento, 

deverão ser identificadas as ações que atualmente são intercambiadas e a elas 

conferir legitimidade jurídica.137 Além disso, é fundamental a definição clara desse 

entendimento de forma a embasar juridicamente as ações hoje praticadas, 

equacionando as questões  de saúde bem como a capacidade de custeio e a 

estabilidade no fluxo financeiro, fazendo valer o § 2º do artigo 35, da Lei 8.080/90, 

que estabelece que os municípios sujeitos a notório processo de migração, os 

critério demográficos estabelecidos para transferência de recursos serão 

ponderados por outros indicadores138.  

                                                 
137 GALLO, Edmundo. Sistema Integrado de Saúde do MERCOSUL: SIS - 

MERCOSUL: uma agenda para integração. Organizado por Edmundo Gallo; Laís Costa. - Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2004. P.48 (4. A Integração dos Sistemas de Saúde que 
atendem a população fronteiriça dos países do MERCOSUL - SIS - MERCOSUL.) 

138  Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. - Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, 
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Uma vez reconhecendo o fluxo hoje existente será possível mensurar o 

volume de atendimento, que até então não foi identificado, podendo servir de 

subsídios para as questões diplomáticas e novos acordos que poderá conter 

compensações financeiras ou trocas de serviços.   

Considerando que os argumentos apresentados não sejam suficientes 

para os operadores do direito mais positivistas, existe o amparo legal no Decreto 

18.956/92, que promulgou a Convenção sobre os Estrangeiros do qual o Brasil é 

signatário, e estabelece em seu art. 5º que os Estados devem conceder aos 

estrangeiros domiciliados ou de passagem em seu território todas as garantias 

individuais que concedem aos seus próprios nacionais e o gozo dos direitos civis 

essenciais. 

Como bem escreveu Fernando Aith em sua reflexão sobre a definição do 

Direito de L. Assier-Andreu: 

O Direito é uma realidade social, um composto de atividades 
humanas marcado, como todas as atividades humanas, pela cultura 
e pelas formas de organização de cada sociedade. Ela é uma 
realidade singular. Ela é ao mesmo tempo o reflexo de uma 
sociedade e o projeto de agir sobre ela; a base da organização social 
e um meio para canalizar o desenrolar das relações entre indivíduos 
e grupos...[...]. Se o Direito é uma realidade social, é também uma 
teoria ativa da sociedade, uma avaliação do que existe com o 
objetivo de determinar o que deveria existir... 139 
 

Mas para que se possa fazer valer esse direito, é imprescindível que 

existam magistrados que tenham a coragem de sonhar e a intrepidez de agir como 

foi o caso do Promotor da República no relatado de Foz do Iguaçu, já que o próprio 

estrangeiro não possui a legitimidade ativa de agir. 

                                                                                                                                                         
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos: (...) § 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório 
processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros 
indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. 

139 AITH, Fernando - Curso de Direito Sanitário - a proteção do direito à saúde no 
Brasil - São Paulo: Quartier Latin, 2007. P.390, 391 

 



85 

6 REFERÊNCIAS 

AITH, Fernando - Curso de Direito Sanitário - a proteção do direito à saúde no 
Brasil - São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
 
Audiência Publica Saúde. Responsabilidade dos Entes da Federação e 
Financiamento do SUS. Supremo Tribunal Federal, 2009. Brasília: Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSa
ude&pagina=Cronograma> Acesso em:27 mai 2009. 
 
BISOL, Jairo. Judicialização desestruturante: Reveses de uma cultura jurídica 
obsoleta. COSTA, Alexandre Bernardino; JÚNIOR, José Geraldo de Sousa; et all. 
(Org). O Direito Achado na Rua: Introdução Critica ao Direito à Saúde. Brasília: 
CEAD/UnB, 2008. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 23o edição. Ed. Malheiros. 
São Paulo. 2007. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 05 set. 2009. 
 
______. Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/estrangeiros.htm> Acesso em: 20 set 2009. 
 
______. Decreto nº. 18.956, de 22 de outubro de 1929. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/estrangeiros.htm> Acesso em: 20 set 2009. 
 
______. Decreto nº. 5.105, de 14 de junho de 2004. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/b_urug_255_5003.htm> Acesso em: 10 ago 2009. 
 
______. Decreto nº. 86.715 de 10 de dezembro de 1981. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/estrangeiros.htm> Acesso em: 20 set 2009. 
 
 
______. Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 05 set. 2009. 
 
______. Decreto-lei nº. 1.135, de 3 de dezembro de 1970. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br> Acesso em: 06 set 2009. 
 
______. Guia prático para orientação a estrangeiros no Brasil. - 3a. Ed. - 
Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Estrangeiros, 2004. 
 
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.
pdf> Acesso em:05 de jul 2009. 
 
BRASIL. Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br>  Acesso em: 10 jul 2009. 



86 

 
______. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Disponível em: 
<http:www.planalto.gov.br> Acesso em: 06 ago 2009. 
 
______. Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 06 jul 2009. 
 
______. MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosulsaude.org> Acesso em: 
01.jun 2009. 
 
______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. 
Proposta de Reestruturação do Programa da Faixa de Fronteira. Brasília: 
Ministério da Integração Nacional, 2005. 
 
______. Ministério da Saúde. A Saúde no Mercosul. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 
 
______. Ministério da Saúde. A saúde no MERCOSUL. Ministério da Saúde - 4a. 
ed. Série B. Textos Básicos em Saúde. Brasília:Ministério da Saúde, 2006. 
 
______. Ministério da Saúde. Diagnóstico Local do Município de Barra do 
Quarai. Disponível em <http://www.saude.gov.br/sisfronteiras> Acesso em: 03 jun 
2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Diagnostico Local do Município de Foz do Iguaçu – 
Disponível em <www.saude.gov.br/sisfronteiras> Acesso em: 01 jun 2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Diagnóstico Local do Município de Sant’Ana do 
Livramento. Disponível em <www.saude.gov.br/sisfronteiras> Acesso em: 03 jun 
2009. 
 
______. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Assessoria de Assuntos 
Internacionais. Relatório de Gestão da Coordenação Nacional de Saúde no 
MERCOSUL. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
 
______. Ministério da Saúde. Processo nº. 25000.137111/2006-03. Solicita 
subsídios para defesa da união no processo nº 200670020071089 que requer o 
fornecimentos de medicamentos para os brasiguaios. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Direito dos Usuários dos 
serviços e das ações de saúde no Brasil: legislação federal compilada – 1973 a 
2006. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Integração de Fronteiras: 
Possibilidades Brasil-Bolívia na Saúde. Laís Costa (org). Ministério da Saúde, 
Ministério da Integração Nacional. Organização Pan-Americana da Saúde. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Programa Atenção Básica 
(PAB): Parcela fixa. 2ª. ed. Série C. Projetos, Programas e Relatórios. Brasília: 



87 

Ministério da Saúde, 2002. 
 
______. Ministério das Relações Exteriores. Convenção sobre os estrangeiros. 
Disponível em: http://www.2.mre.gov.br/dai/estrangeiros.htm Acesso em: 15 jun 
2009.   
 
______. Ministério do Trabalho e Emprego. Mercosul e as Migrações: Os 
movimentos nas fronteiras e a construção de políticas públicas regionais de 
integração. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2008. 
 
______. Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. PROCID – Promotoria 
de Justiça da Cidadania. Ata de Reunião realizada no dia 05.03.2004 – referente a 
transplante de doadores e receptores vivos. 
 
______. Ministério Público Federal. Ação Civil Pública nº. 2006.70.02.007102-9/PR. 
Disponivel em: 
<http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local> 
Acesso em: 01 jun 2009. 
 
______. Portaria GM/MS nº. 1.120, de 6 de julho de 2005. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.br/sisfronteiras> Acesso em: 15 mai 2009. 
 
______. Portaria GM/MS nº. 1.560, de 29 de agosto de 2002. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.br/portal/saude/gestor> Acesso em: 20 jun 2009. 
 
______. Regulamento Sanitário Internacional. Disponível em: 
<http://www.opas.org.br/prevencao/site/UploadArq/reg_sanitario_cartilha.pdf> 
Acesso em: 05 mai 2009. 
 
CANOTILHO, Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7ª ed. Portugal: Coimbra, 2003. 
 
DAL PRÁ, Keli R. et al. O Desafio da integração social no MERCOSUL: uma 
discussão sobre a cidadania e o direito à saúde. Disponível 
em:<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23s2/05.pdf>. Acesso em: 01 out 2009. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella – Direito Administrativo - 14 ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
DICIONÁRIO da língua portuguesa. Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Nova Cultura, 2000. 
 
GALLO, Edmundo. Sistema Integrado de Saúde do MERCOSUL: SIS - MERCOSUL: 
uma agenda para integração. GALLO, Edmundo; COSTA, Laís (Org). A Integração 
dos Sistemas de Saúde que atendem a população fronteiriça dos países do 
MERCOSUL - SIS – MERCOSUL. Brasília: OPAS, 2004. 
 
GIOVANELLA, Ligia et al. Saúde nas fronteiras: acesso e demanda de 
estrangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com 
países do MERCOSUL na perspectiva dos secretários municipais de saúde. 



88 

Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo> Acesso em: 10 mai 2009.  
 
IBGE/DGC/DEPIN - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Diretoria de 
Geociências. Municípios Brasileiros da Faixa de Fronteira - Divisão Territorial de 
Janeiro/2001. Documento de 6 de maio de 2002. 
 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direto. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994. 
 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Público – Tratados e 
Convenções. Rio de Janeiro, 5a ed. São Paulo: Renovar, 1997. 
 
Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Coordenação Nacional do SGT – 
Saúde/Mercosul. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 8ª. Ed. Revista, ampliada e 
atualizada com a EC no 28/00. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
OLIVEIRA, Alessandro, apud MENEZES, Marilda Aparecida. Histórias de 
Migrantes. SP: Edições Loyola, 1992. 
 
OLIVEIRA, Alessandro, apud SPRANDEL. Márcia. Uma Identidad de Frontera y 
sus Transformaciones. In: Colección Signo. Tradução: Laura Abramzón. Buenos 
Aires: Ediciones Ciccus, setembro de 2000. 
 
OLIVEIRA, Alessandro, apud ZAAR, Mirian. A migração rural no oeste 
paranaense: a trajetória dos “brasiguaios”. In ver. Scripta Nova, nº 94, Universidade 
de Barcelona: 2001. 
 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. 22/11/1969. Disponível em 
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_678_1992.htm> Acesso em: 13 jun 2009. 
 
PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional 
Descomplicado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008. 
 
PREUSS, Lislei Teresinha. O Direito à Saúde na Fronteira: duas versões sobre o 
mesmo tema. Disponível em: <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=29693072>  
Acesso em: 15 jun 2009. 
 
REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 2º ed. - 
São Paulo: Saraiva, 1991. 
 
Site MERCOSUL. Disponível em: <www.mercosur.int> Acesso em: 10 ago 2009.   
 
Site Prefeitura de Foz do Iguaçu. Disponível em 
<http://www2.fozdoiguacu.pr.gov.br/Portal/Pagina.aspx?Id=18> Acesso em: 16 abr 
2008. 
 
SOUZA, Maria de Lourdes et al. (Org). A saúde e a inclusão social nas 



89 

fronteiras.La salud y la inclusión social em las fronteras. Florianópolis: Boiteux, 
2008. 
 
STEIMAN, Rebeca. Brasil e América do Sul: Questões Institucionais de Fronteira. 
Disponível em: <http://www.igeo.ufrj.br/fronteiras> Acesso em: 01 mai 2009. 
 
THÉRY, Hervé. Atlas do Brasil: Disparidades e Dinâmicas do Território. Hervé 
Théry, Neli Aparecida de Mello. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2005. 
 
 
 
 


