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RESUMO 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal a discussão sobre a 
Lei nº 13.269/2016 que autorizou o uso da Fosfoetanolamina Sintética, conhecida 
como “pílula do câncer”, e que posteriormente foi objeto da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 5501. Nesse sentido, será analisada a disputa entre o 
apelo da sociedade por uma chance de cura contra o câncer, representada pelo 
Poder Legislativo, e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou 
suspensão do uso da fosfoetanolamina sintética. Essa transferência de poder para 
os juízes e tribunais, deixando de lado as instâncias políticas tradicionais 
(Congresso Nacional e Poder Executivo), caracteriza a chamada Judicialização, que 
também será objeto de análise. 
 
Palavras-Chave: Pílula do Câncer; Ação Direta de Inconstitucionalidade; 
Judicialização. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The present monographic work has as main objective the discussion about the Law 
nº 13.269/2016 authorized the use of Synthetic Phosphoethanolamine, known as 
“cancer pill”, and which was subsequently the subject of Direct Action of 
Unconstitutionality nº 5501. In this sense, will be analyzed the dispute between the 
society's appeal for a chance to cure câncer,represented by Legislative Branch, and 
the performance of the Federal Supreme Court which resulted in suspension of the 
use of Synthetic Phosphoethanolamine. This transfer of power to the judges and 
courts leaving, aside the traditional political instances (National Congress and 
Executive Branch) characterizes the known Judicialization, which will also be object 
of analyze. 
 
Keywords: Cancer Pill; Direct Action of Unconstitutionality; Judicialization. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa discutir a atuação do Judiciário no que se refere às 

frequentes tomadas de decisões que envolvem relevantes temas sociais, o que 

chamamos de Judicialização, e que tem como uma de suas causas o sistema de 

controle de constitucionalidade das leis. Isso porque nos últimos anos, o Supremo 

Tribunal Federal tem desempenhado um papel ativo na vida institucional brasileira.  

Nesse sentido, será desenvolvida a questão: há ou não transferência de poder para 

os juízes e tribunais em detrimento das instâncias políticas tradicionais (Legislativo e 

Executivo)?  

Por não terem sido eleitos pelo povo, há na doutrina uma grande discussão a 

respeito da legitimidade da atuação do Judiciário em assuntos de caráter tão 

importante para a sociedade, e dessa forma surgem várias questões sobre a 

Judicialização que serão abordadas no presente trabalho. 

Uma questão importante sobre essa ascensão do Judiciário seria se ela 

poderia implicar em uma sobreposição às instâncias políticas, já que estamos 

falando de decisões judiciais que vão contra decisões já tomadas pelos outros 

Poderes. 

  Além disso, vamos discutir sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que decidiu por suspender o uso da Fosfoetanolamina Sintética, chamada 

“pílula do câncer”. Serão abordados dois projetos de leis que autorizavam o uso 

composto, tendo em vista os inúmeros apelos sociais para a sua liberação. O 

primeiro a ser discutido será o Projeto de Lei nº 1435/2015, proposto na Assembleia 

Legislativa de São Paulo (ALESP), e o segundo será o Projeto de Lei nº 4639/2016, 

proposto na Câmara dos Deputados.  

O PL proposto na ALESP não teve continuidade, e por isso, ainda não foi 

aprovado. Já o PL proposto na Câmara dos Deputados foi aprovado e sancionado, 

transformando-se na Lei Ordinária nº 13269/2016. O PL proposto na Câmara teve a 

intenção de permitir que todas as pessoas com neoplasias malignas (câncer) 

pudessem ter acesso facilitado à Fosfoetanolamina, tendo em vista o seu possível 

potencial de cura, independentemente das formalidades exigidas para a concessão 

de registro sanitário. Isso porquê até o presente momento não existem estudos que 

comprovem a real eficácia da Fosfoetanolamina, e por esse motivo ela ainda não foi 

registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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 Após a transformação do PL nº 4639/2016 em Lei Ordinária nº 13269/2016, a 

Associação Médica Brasileira (AMB) ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 5501), com pedido de liminar, requerendo a suspensão 

da eficácia da referida Lei. A Associação alegou vício material por violação aos 

artigos 6º e 196 da Constituição da República. 

 Durante a tramitação da ADI, o parecer da Advocacia Geral da União (AGU) 

foi no sentido de não haver inconstitucionalidade na Lei nº 13269/2016, pois está em 

conformidade com a Constituição Federal. Argumentou ainda ser precipitado falar 

em risco à vida ou integridade física de pessoas ou mesmo à dignidade da pessoa 

humana, pois objetivo da Lei n° 13.269/2016 é a proteção do direito à vida. Por fim, 

sustentou ser direito de todos e dever do Estado garantir mediante políticas públicas, 

sociais e econômicas a redução do risco de doenças e de outros agravos. 

 No mesmo viés do parecer da AGU, manifestou-se a Associação Brasileira 

dos Portadores de Câncer, classificada no processo como Amicus Curiae, 

representada pela Defensoria Pública da União. Em seu parecer, alegou que a 

Fosfoetanolamina foi estudada por mais de vinte anos por professores renomados 

da Universidade de São Paulo (USP), e que a pesquisa só não foi concluída porquê 

tiveram dificuldades no prosseguimento com relação à fase clínica. Várias tentativas 

infrutíferas foram feitas junto à ANVISA e hospitais do SUS para que se iniciassem 

os estudos clínicos necessários para a legalização da substância. Enfatizou ainda a 

falta de iniciativa do Governo Federal para a concretização dos testes. Por fim, 

defendeu o uso da substância no tratamento do câncer, e se manifestou a favor da 

Lei nº 13269/2016. 

 Em contrapartida, a Procuradoria Geral da República se manifestou pela não 

liberação do uso do medicamento, tendo em vista que o Poder Legislativo não teria 

competência técnica para dispor sobre a liberação da Fosfoetanolamina, em razão 

da ausência de pesquisas concretas sobre sua eficácia. 

 Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a 

medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5501 e suspendeu a 

eficácia da Lei 13.269/2016. O Relator, Ministro Marco Aurélio, ressaltou que, ao 

dever do Estado de fornecer medicamentos à população, contrapõe-se a 

responsabilidade constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos 

em circulação. Para ele, o Congresso Nacional ao permitir a distribuição do remédio 

sem o controle prévio feito pela ANVISA, não cumpriu com o dever constitucional de 
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tutela da saúde da população. O relator aduziu ainda ter havido ofensa ao Princípio 

da Separação de Poderes, uma vez que  não cabe ao Congresso Nacional viabilizar 

a distribuição de qualquer medicamento, mas sim, à ANVISA. 

Mesmo tendo votado a favor do pedido de suspensão, cabe ressaltar aqui o 

posicionamento do senhor Ministro Gilmar Mendes. De acordo com ele, não 

plausível o argumento da violação da reserva de iniciativa e nem a prerrogativa do 

Executivo para legislar sobre a matéria, e relembrou que a legislação que hoje 

disciplina o SUS pode ser alvo de alteração por parte do legislador ordinário, 

inclusive no que diz respeito à iniciativa.  Ele considerou que o Supremo, ao 

suspender a norma questionada, pode estar produzindo uma situação que vai 

estimular a Judicialização da questão. 

Diante de todos os posicionamentos e fatos expostos, veremos que se trata 

da defesa dos princípios e dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição 

Federal. E tendo em vista que todos os Poderes devem obediência à Constituição,o 

Judiciário acaba por exercer um controle sobre leis editadas pelo Legislativo e sobre 

atos emanados do Executivo, avaliando sua conformidade ou não com o sistema 

jurídico, já que ele é o intérprete da lei maior. 

Como ato final, ficou decido a suspensão da pílula do câncer, e isso 

demonstra, em resumo, que: o Poder Legislativo resolveu atuar criando leis que 

autorizaram o uso da Fosfoetanolamina, tendo em vista a inércia do Poder 

Executivo, conforme veremos no decorrer do trabalho. Com isso, o Judiciário foi 

chamado a intervir e resolveu por suspender a norma criada pelo Legislativo. Nesse 

contexto, em geral, é possível observar uma “confusão” no que se refere de quem 

seria a competência para deliberar sobre a matéria. 

Então, o objetivo do presente trabalho foi trazer a discussão sobre quando um 

Poder interfere na competência de outro Poder, se estaria indo contra ao Princípio 

da Separação dos Poderes. Como quando o Poder Judiciário interfere nas ações do 

Poder Executivo ou do Poder Legislativo, o que chamamos de Judicialização, ou 

quando o Legislativo resolve legislar sobre matérias de competência do Executivo, 

como no caso da Fosfoetanolamina. 

No que se refere a metodologia aqui utilizada, em um primeiro momento, 

foram analisadas as teses doutrinárias a respeito do assunto “Judicialização”. Cabe 

ressaltar que se trata de um assunto não muito discutido nos manuais de direito 

constitucional, pois poucos autores levantaram objetivamente essa questão. 
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Todavia, existem muitos artigos que trataram sobre o referido tema, e que 

juntamente com os manuais, compuseram os argumentos aqui trazidos. 

O caso da pílula do câncer, discutido especificamente no segundo capítulo, 

foram analisados os argumentos usados na criação dos projetos de leis, que tiveram 

como objetivo principal a liberação do medicamento Fosfoetanolamina Sintética. 

Para isso, foram pesquisadas as tramitações dos projetos através dos sites da 

ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo), da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. 

Ao final da presente pesquisa,foram trazidas as discussões na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5501 que suspendeu a eficácia da Lei 13.269/2016. 

Nessa parte, o trabalho traz os argumentos anexados ao processo que foram 

retirados do site do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda foram analisadas 

outras questões relacionadas ao tema. No mais, a conclusão ao final do terceiro 

capítulo trata sobre as consequências do processo de intervenção de um Poder na 

competência de outro Poder, como é o caso da Judicialização. 
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CAPÍTULO I 

CONCEITO E EVOLUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO 

 

 Antes de adentrarmos no conceito Judicialização, é preciso lembrar que em 

nosso ordenamento seguimos o pensamento criado pelo filósofo iluminista 

Montesquieu, em seu livro “O Espírito das Leis” (1748), que teve como objetivo 

dividir as funções do Estado, afirmando que as funções de editar normas, executar 

essas normas e a função de julgar estariam nas mãos de três órgãos distintos, 

autônomos e independentes entre si. 

Partindo-se dessa ideia, a Constituição Brasileira adotou a Tripartição de 

Poderes na Constituição de 1891, e definiu as funções de cada um deles: o Poder 

Legislativo é aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis, o Poder 

Executivo é aquele que se preocupa em aplicar as leis e as políticas sociais e, por 

fim, o Poder Judiciário têm por função julgar, com base nos princípios legais. 

Entretanto, apesar de existir essa distribuição das funções do Estado, é 

possível perceber um fenômeno que ocorre em todo o mundo, a Judicialização. Há 

decisões nos tribunais superiores, em especial no Supremo Tribunal Federal, que 

impactam a sociedade e decidem os rumos que ela irá tomar, e em muitos desses 

casos há uma confusão entre o papel exercido pelo Judiciário e as funções dos 

demais poderes, gerando críticas e grandes reflexões a esse respeito. 

Ainda no que se refere aos Poderes do Estado, Legislativo, Executivo e 

Judiciário, como sendo independentes e harmônicos entre si, é preciso destacar o 

Sistema de Freios e Contrapesos, consagrado pelo pensador francês Montesquieu. 

Trata-se de uma interferência recíproca de um Poder no outro, por exemplo, o Poder 

Legislativo edita uma lei e em seguida o Poder Judiciário declara tal lei 

inconstitucional, como o artigo 102, I, alínea a, da Constituição. Logo, podemos 

concluir que a harmonia que se estabelece entre eles é resultado de uma divisão de 

funções que não é absoluta. 

Assim já dizia Silva que:  

 
Nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência 
são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um 
sistema de freios e contrapesos, à base do equilíbrio necessário à 
realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o 
desmando de uma em detrimento do outro e especialmente dos governados 
(SILVA, 2014, p. 112). 
 

https://www.todamateria.com.br/constituicao-de-1891/
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O fenômeno da Judicialização não ocorre apenas no Brasil. Em diferentes 

partes do mundo, em épocas distintas, as cortes constitucionais destacaram-se em 

diversos momentos como protagonistas de decisões envolvendo questões de 

grande repercussão política, implementando políticas públicas ou escolhendo o 

desfecho de temas controvertidos na sociedade.  

Desde antes do final da Segunda Guerra Mundial verificou-se em muitos 

países uma evolução da justiça constitucional sobre o espaço ocupado pela política 

tradicional, que é aquela feita no âmbito do Legislativo e do Executivo, tendo sua 

legitimidade através do voto popular. Como por exemplo, no Canadá, quando a 

Suprema Corte foi chamada a se manifestar sobre a constitucionalidade de os 

Estados Unidos fazerem testes com mísseis em solo canadense. Nos Estados 

Unidos, o desfecho da eleição presidencial de 2000 foi dado pela Suprema Corte, no 

julgamento de Bush v. Gore. Na Coréia, a Corte Constitucional restabeleceu o 

mandato de um presidente que havia sido destituído por impeachment. Em todos 

esses casos é possível perceber a manifestação do Poder Judiciário em decisões de 

cunho político administrativo.Trata-se, de uma transferência de poder das instâncias 

tradicionais, que são o Executivo e o Legislativo, para juízes e tribunais (FERREIRA 

FILHO, 1994, p. 34). 

Segundo Mauro Cappelletti (1993, p. 111) constitui fenômeno dos séculos XX 

e XXI a tentativa de atribuir um caráter mais criativo à função jurisdicional, pois, 

segundo o autor, anteriormente, “acentuava-se o elemento da lógica pura e 

mecânica no processo jurisdicional descartando a discricionariedade e o processo 

de escolha que o magistrado efetua quando julga de um caso concreto”. Ele se 

posiciona afirmando que, apesar da mudança ocorrida, caberia ao juiz apenas 

declarar o direito de forma não criativa, sem envolver, assim, em suas declarações a 

sua valoração pessoal. 

  Contudo, analisando o modelo jurisdicional anterior citado por Cappelletti, é 

possível perceber que a ideia de uma jurisdição “lógica pura e mecânica” não é 

absoluta, uma vez que o juiz é um ser humano e sendo a atividade jurisdicional 

baseada essencialmente em escolhas, não há o que se falar em mera declaração da 

lei na atividade jurisdicional, mesmo porque as leis são interpretadas e os 

entendimentos a seu respeito mudam com o passar do tempo. Por isso, se estamos 

falando em “escolha”, estamos também então falando em “discricionariedade”. 
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Porém, Barroso (2017, p. 117) destaca que mesmo que haja essa escolha por 

parte do Judiciário ao decidir um caso concreto, a interpretação literal da lei é o 

ponto de partida do intérprete, ou seja, antes de fazer a subsunção do fato à norma, 

o juiz deve identificar no ordenamento jurídico a legislação aplicável ao caso 

concreto, analisá-la em sua literalidade, para em seguida fazer a interpretação de 

acordo com o fato.  

 Ainda de acordo com Barroso, no Brasil, três fatores deram causa à 

Judicialização. A primeira delas foi a promulgação da Constituição de 1988 que deu 

uma nova roupagem à democracia brasileira, isso porque com o novo texto 

constitucional, vieram as novas garantias do Judiciário, transformado-o em um 

verdadeiro poder garantidor das leis, inclusive em confronto com os outros Poderes. 

De acordo com o mencionado autor, o novo ambiente reavivou a democracia e a 

cidadania, trazendo informações à sociedade sobre seus direitos, e assim 

aumentando a demanda no judiciário (BARROSO, 2017, p. 241). 

 Ainda no mesmo pensamento, a segunda causa para a Judicialização seria o 

fato de que a nova Constituição passou a tratar de inúmeras matérias que antes 

eram deixadas para o processo político majoritário e para a legislação ordinária, o 

que recebeu o nome de “constitucionalização abrangente”. Como exemplo disso, 

podemos citar o fato de que a Constituição assegura o direito de acesso ao ensino e 

ao meio-ambiente equilibrado, sendo possível judicializar a exigência desses dois 

direitos, levando ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou políticas públicas 

praticadas nessas duas áreas. 

 E por fim, a terceira causa da Judicialização é o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado no Brasil, que é considerado um sistema amplo, pois 

adota tanto o sistema difuso, no qual qualquer juiz ou tribunal pode deixar de aplicar 

uma lei em um caso concreto, se a considerar inconstitucional, e ainda adota o 

sistema concentrado, permitindo que determinadas matérias sejam levadas 

imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, quase qualquer 

questão política ou moralmente relevante pode ser decidida pelo STF. 

 Segundo Luiz Werneck Vianna, no sistema brasileiro o legislador constituinte 

conferiu o controle da constitucionalidade das leis ao Supremo Tribunal Federal, que 

é composto por vários intérpretes da Constituição do país. O autor observa que:  

 
(...) o Poder Judiciário começa a ser percebido como mais um estuário para 
as insatisfações existentes com o ativismo legislativo do Executivo, sendo 
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convocado ao exercício de papéis constitucionais que o identificam como 
guardião dos valores fundamentais. (VIANNA, 2014, p. 312). 
 

 Outro fator de grande relevância no fenômeno da Judicialização é a influência 

exercida pela mídia através dos meios de comunicação de grande circulação. Nos 

dias atuais, a sociedade acompanha de perto os casos famosos que são levados ao 

judiciário, como os acontecimentos trágicos ou aqueles envolvendo políticos. Dessa 

forma, as pessoas ficam a par das decisões dadas pelos tribunais, e acabam até por 

conhecer os nomes dos julgadores, que por muitas vezes são considerados vilões 

ou heróis, a depender do teor da sentença que proferirem, se esta vai ou não de 

acordo com o clamor social. Logo, no que se refere à Judicialização, o que podemos 

perceber é que em muitos casos, devido a intensa divulgação na mídia, há um apelo 

social por uma atitude imediata do judiciário em situações de cunho político 

administrativo. 

 Nesse mesmo sentido, no que se refere à manifestação popular a respeito 

das atitudes do Poder Judiciário e a divulgação na mídia sobre as decisões tomadas 

por ele, Ferreira Filho (1994) ressalta que: 

                                       
(...) Embora não haja - que se saiba - qualquer doutrina por detrás disto, o 
Judiciário goza de uma confiabilidade que os Poderes "políticos" Legislativo 
e Executivo perderam. Estes são olhados com desconfiança pela opinião 
pública, alimentada pelos meios de comunicação de massa. (...)A 
presunção de que os atos destes dois Poderes sejam legítimos e visem ao 
interesse geral mantém-se no plano jurídico-formal. Do ângulo da opinião 
pública, não. São eles compostos de "políticos" e estes são objeto de 
escárnio, pois, todos duvidam, trabalhem para o interesse geral. (...) O 
aspecto bem visível disto está no fato de que, hoje, há magistrados que 
notoriamente guiam seus votos pela "opinião pública", o que realmente 
significa dizer pelos meios de comunicação de massa. Estes "profetizam" os 
votos dos membros de uma Corte - o Supremo Tribunal Federal, por 
exemplo - analisando posições jurídicas como se fossem opções 
ideológicas ou partidárias. (FERREIRA FILHO,) 

 

A questão da Judicialização também é interpretada, muitas vezes, como se 

tivesse a mesma lógica usada no conceito dado ao ativismo judicial. Mesmo que no 

caso concreto possam se confundir, tendo em vista que os dois termos tratam sobre 

a atuação efetiva do magistrado, a judicialização da política e ativismo judicial não 

devem ser tratas como iguais. Barroso faz uma diferenciação sobre essa questão no 

seguinte trecho: 

 
A judicialização e o ativismo são traços marcantes na paisagem jurídica 
brasileira dos últimos anos. Embora próximos, são fenômenos distintos. A 
judicialização decorre do modelo de constituição analítica e do sistema de 
controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, que 
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permitem que discussões de largo alcance político e moral sejam trazidas 
sob a forma de ações judiciais. Vale dizer: a judicialização não decorre da 
vontade do Judiciário, mas sim do constituinte. (BARROSO, 2007). 
 

Nesse sentido, Barroso conceitua o ativismo judicial como: 

 

(...) Uma postura do intérprete, um modo proativo e expansivo de interpretar 
a Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas normas, para ir 
além do legislador ordinário. Trata-se de um mecanismo para contornar, o 
processo político majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, 
emperrado ou incapaz de produzir consenso. Os riscos da judicialização e, 
sobretudo, do ativismo envolvem a legitimidade democrática, a politização 
da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir 
determinadas matérias. (BARROSO, 2007). 
 

Diferentemente da Judicialização, o ativismo, então, seria uma aplicação da 

constituição federal por parte do poder judiciário, em questões não definidas em sua 

competência, independentemente de autorização por parte do Legislativo ou 

Executivo, atuando de forma arbitrária. 

Então, é possível concluir que o fenômeno do ativismo está diretamente 

relacionado a uma postura muito ampla dos magistrados na concretização de 

valores e fins garantidos pela constituição, interferindo incisivamente na 

competência de atuação dos Poderes. 

Segundo Barroso, a solução para o ativismo judicial seria: 

 

Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a 
Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência 
expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam 
critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade 
de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das 
políticas públicas (BARROSO, 2007). 
 

1.1 A ascensão política da Suprema Corte 

Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem ocupado um espaço de 

destaque no cenário político, tendo em vista que seus julgamentos têm gerado 

grandes discussões na sociedade. Como já dito em trecho acima, através das ações 

diretas de constitucionalidade - ação direta de inconstitucionalidade (ADI), a ação 

declaratória de constitucionalidade (ADC) e a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) – o STF tem apreciado questões como: a possibilidade 

de uniões homo afetivas, interrupção da gestação de fetos anencefálicos, 

demarcação de terras indígenas, a questão do uso de algemas, a obrigatoriedade 

das cotas raciais, pesquisas com células-tronco embrionárias, e ainda a aplicação 
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do regime jurídico das greves no setor privado àquelas que ocorram no serviço 

público.  

Todas essas decisões são exemplos da atuação cada vez mais efetiva do 

STF do ponto de vista político e social, caracterizando a Judicialização. O Judiciário 

vem se afirmando como protagonista fundamental no enfrentamento das questões 

sociais vividas pelos indivíduos. Tendo em vista o seu papel de defensor dos direitos 

fundamentais, o STF tem tido forte atuação no campo das políticas públicas. 

Ainda no que se refere às ações de inconstitucionalidade propostas perante o 

STF, no que se refere aos casos em que não existe norma disciplinando a matéria, 

Gilmar Ferreira Mendes explica que: 

 
O tribunal [Supremo Tribunal Federal] rompe um pouco com a postura que 
tradicionalmente chamávamos de legislador negativo e passa a ser 
também, ainda que provisoriamente, um legislador positivo, permitindo uma 
regulação provisória de uma dada situação que reclama disciplina normativa 
ou regulação (...). É uma típica sentença de perfil aditivo. Em geral estas 
atuações se dão em contextos de eventuais faltas, lacunas ou omissões do 
próprio legislador. Ou às vezes em um certo estado de necessidade 
(MENDES, 2017). 

 

 Uma questão a ser levantada é se essa ascensão do Judiciário poderia 

implicar em uma sobreposição às instâncias políticas, como quando os juízes 

intervêm em questões públicas já decididas pelo Poder Legislativo. Como exemplo 

dessa intervenção, podemos citar a suspensão pelo STF da lei federal nº 13.269, de 

13 de abril de 2016, que autorizava a distribuição da Fosfoetanolamina Sintética (a 

“pílula do câncer”), tema que será melhor discutido no capítulo II do presente 

trabalho. 

Fazendo um breve resumo do caso, a Lei nº 13.269/2016 foi elaborada 

visando a distribuição de uma pílula utilizada no tratamento de câncer e que foi 

desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), mas que 

ainda não tinha sido liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). O STF, em sede de ADI, resolveu por suspender a distribuição do 

medicamento. Cabe ressaltar que até o presente momento a ADI ainda está em 

tramitação no STF. 

Sabemos que os juízes têm o dever de “dizer o direito” nos casos concretos 

(o que chamamos de “jurisdição”), porém, muitas vezes, eles acabam por apreciar 

atos já decididos por outro Poder, como no caso acima exposto. O que se discute na 

doutrina é a legitimidade dessa intervenção, pois quais seriam os limites da 
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Judicialização? O judiciário estaria controlando outros Poderes ou apenas fazendo 

cumprir as leis?  

 Esse ponto é muito delicado e muito divergente na doutrina, o que será 

melhor discutido no próximo tema. Ainda mais quando estamos falando em controle 

de constitucionalidade das leis. Isso porque, principalmente nestes casos, o ato 

praticado pelo Legislativo, qual seja a sua função típica de legislar, e 

consequentemente com a contribuição do Executivo quando sanciona as leis, é 

rejeitado e suspenso pelo Judiciário. A discordância entre os Poderes aparece 

evidente em muitos assuntos, principalmente os de cunho social, e como a lei 

inconstitucional é afastada, quem prevalece é a decisão do Judiciário. 

 

1.2 A Judicialização aos olhos da doutrina: posicionamentos contra e a favor 

Ainda hoje na doutrina, a Judicialização não é muito comentada. A maioria 

das manifestações a respeito desse assunto se dá em artigos publicados em alguns 

sites jurídicos. Muitos doutrinadores falam em “ativismo judicial” como sinônimo de 

Judicialização, e outros defendem se tratar de expressões diferentes, com conceitos 

distintos, conforme será tratado a seguir. Nesse tópico, serão expostas algumas 

opiniões de diferentes doutrinadores, muitos são a favor do fenômeno, pois 

defendem ser algo natural da evolução do Judiciário em razão das disposições na 

nova Constituição Federal de 1988. Já outros entendem, dentre outras críticas, que 

se trata de extrapolação de competência, pois o Judiciário estaria invadindo a seara 

dos outros Poderes, conforme veremos a seguir. 

Segundo Barroso (2017, p. 159), com o advento da Constituição de 1988, o 

Judiciário além de ter ganhado mais espaço para decidir questões políticas sociais, 

a sua atuação também se tornou mais discricionária. Isso porque em muitas 

situações, ao invés de apenas se limitar a aplicar a lei já existente, o juiz se vê na 

necessidade de agir em substituição ao legislador. 

Segundo o autor, nesses casos, mesmo que haja a manifestação do princípio 

da separação de Poderes, trata-se de uma inevitabilidade da atuação dos juízes e 

dos tribunais, tendo em vista a complexidade e o pluralismo da vida contemporânea. 

Ele ainda ressalta que o Judiciário é o guardião da Constituição e por isso cabe a ele 

dar efetividade às suas normas, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e 

procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes. Por fim, Barroso 

defende que se por ventura houver qualquer atuação contramajoritária por parte de 
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Judiciário, nessas hipóteses, ela se dará a favor, e não contra a democracia (2017, 

p. 161). 

Em outra passagem, Barroso é ainda mais claro no que se refere à sua 

opinião quanto ao processo da Judicialização:  

 
De tudo o que se disse, é possível concluir que o Judiciário se expande, 
sobretudo, nas situações em que o Legislativo não pode, não quer ou não 
consegue atuar. Aqui se chega ao ponto crucial: o problema brasileiro atual 
não é excesso de judicialização, mas escassez de boa política. Nesse 
cenário, imaginar que a solução esteja em restringir o papel do Judiciário é 
assustar-se com a assombração errada. O que o país precisa é restaurar a 
dignidade da política, superando o descrédito da sociedade civil, 
particularmente em relação ao Legislativo. É hora de diminuir o peso do 
dinheiro, dar autenticidade aos partidos e atrair vocações. Enquanto não 
vier a reforma política necessária, o STF terá de continuar a desempenhar, 
com intensidade, os dois papéis que o trouxeram até aqui: o 
contramajoritário, que importa em estabelecer limites às maiorias; e o 
representativo, que consiste em dar uma resposta às demandas sociais não 
satisfeitas pelas instâncias políticas tradicionais. (BARROSO, 2006, p. 207). 

 

Nas palavras de Ferreira Filho “o Judiciário tem a função de dizer o direito em 

casos concretos” (1994, p. 43). Assim, em algumas situações, ele terá que apreciar 

ato de outro Poder. Porém o autor defende que juízes e tribunais não fazem essa 

análise para controlar ou fiscalizar este outro Poder, mas apenas para assegurar o 

império da lei. Ele ainda ressalta que a Constituição da República de 1988 

consagrou nova postura ao Judiciário, pois o próprio legislador constituinte 

estabeleceu a possibilidade de atuação do judiciário em casos de falhas do 

Legislativo, como por exemplo, a ação inconstitucionalidade por omissão, o 

mandado de injunção, bem como a possibilidade de imposição de prazos para a 

edição de leis(1994, p. 70). Já com relação à Administração Pública, o Judiciário por 

vezes “controla” alguns de seus atos, tendo em vista as necessidades públicas 

individuais e coletivas, e com isso, caracteriza o que o autor chamou de 

“justicialização”, que tem como consequência a politização da Justiça. 

Para Streck (2016), seguindo a distinção feita também por outros autores, não 

se pode confundir Ativismo Judicial com a Judicialização, pois ambos são 

fenômenos distintos e com níveis diferentes de complexidade, e que muitas vezes 

são confundidos, como se fossem sinônimos. Para ele, o ativismo sempre é ruim 

para a democracia, porque decorre de comportamentos e posicionamentos pessoais 

de juízes e tribunais.  
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Já a Judicialização pode ser boa ou ruim, pois isso vai depender dos níveis e 

da intensidade em que ela é verificada. Ele defende que sempre existirá algum grau 

de Judicialização em regimes democráticos que estejam gerenciados por uma 

Constituição normativa, e isso decorre em razão da possibilidade da declaração de 

inconstitucionalidade, pois se faz necessário que o Judiciário (ou os Tribunais 

Constitucionais) seja chamado a se pronunciar toda a vez que existir uma violação 

por parte de um dos Poderes à Constituição (STRECK, 2016). O autor ressalta ainda 

que: 

 
A questão da judicialização, portanto, está ligada ao funcionamento (in)ade-
quado das instituições, dentro do esquadro institucional traçado pela 
Constituição. Quanto maior a possibilidade de se discutir, no âmbito judicial, 
a adequação ou não da ação governamental lato sensu em relação aos 
ditames constitucionais, maior será o grau de judicialização a ser 
observado. É por isso que afirmo, como já o fiz em outras 
oportunidades,que a judicialização é contingencial. Ela depende de vários 
fatores que estão ligados ao funcionamento constitucionalmente adequado 
das instituições. O ativismo judicial, por outro lado, liga-se à resposta que o 
Judiciário oferece à questão objeto de judicialização. No caso específico da 
judicialização da política, o ativismo representa um tipo de decisão na qual a 
vontade do julgador substitui o debate político (seja para realizar um 
pretenso “avanço”, seja para manter o status quo. Ativismo é, assim, um 
behaviorismo judicial. (STRECK, 2016) 

 

Porém, apesar dos posicionamentos a favor dessa atuação mais ampla por 

parte dos juízes e tribunais, é preciso destacar que outras inúmeras críticas têm sido 

dirigidas a essa expansão do papel do Judiciário. A primeira delas afirma que 

magistrados não são eleitos e, por essa razão, não deveriam poder sobrepor sua 

vontade à dos agentes escolhidos pelo povo. A segunda crítica é ideológica, 

defende que o Judiciário seria um espaço conservador, pois preserva os ideais das 

elites em desfavor dos processos democráticos majoritários. Já outro 

posicionamento contra o processo de Judicialização diz respeito à capacidade 

institucional do Judiciário, que seria preparado para decidir casos específicos, e não 

para avaliar decisões que repercutem sobre políticas públicas gerais. E, por fim, a 

Judicialização é seletiva, pois exclui as pessoas que não têm acesso aos tribunais. 

Para Martins (2016) o fenômeno da Judicialização no Brasil traz grandes 

incertezas, pois o STF pode mudar seu entendimento a cada decisão. Para ele, não 

resta dúvida que o Tribunal possui excelentes juristas, mas que estes não têm, e 

nem devem ter, qualquer vocação política. Por esta razão, é que, segundo ele, os 

constituintes exigiram a independência e autonomia entre os Poderes da República, 
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cada um com a sua função. Por fim, o autor conclui que não vê com bons olhos 

esses avanços de um poder técnico sobre um poder político, ou seja, essa 

interferência do Judiciário em assuntos de competência do Legislativo e Executivo 

(2016). 

Portanto, diante de todos esses posicionamentos, pode-se dizer que a 

utilização desse fenômeno da Judicialização é um dos meios para a aplicação do 

Sistema de Freios e Contrapesos entre os Poderes, conforme discutido no início do 

presente trabalho. Entretanto, deve ser utilizado com moderação, de forma a evitar 

a sobrecarga do Poder Judiciário, bem como uma possível violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes. 

 

1.2.1 A politização da Justiça constitucional 

 Atualmente vivemos em um Estado Democrático de Direito, que tem como 

uma de suas características a apresentação de diversas questões sociais de grande 

importância à Justiça, e como consequência tem-se o aumento do número de ações 

judiciais. Temos como exemplo os casos de grande repercussão que visam à 

concretização de direitos fundamentais, especialmente os que envolvem prestações 

positivas por parte do estado, bem como as que dizem respeito à implementação de 

políticas públicas. 

Como resultado do fenômeno da redemocratização, com a promulgação da 

nova Constituição brasileira de 1988, segundo Barroso, vários valores e direitos 

fundamentais foram incorporados ao ordenamento jurídico, bem como várias normas 

programáticas que estabelecem metas e fins a serem perseguidos pelo Estado, 

caracterizando-se, com isso, uma carta constitucional “dirigente” ou 

“compromissória” (2004, p. 78). 

Como consequência, tendo em vista a previsão dessas normas na 

Constituição Federal, o autor afirma que as decisões políticas tomadas pelos demais 

poderes que afetam diversos setores da sociedade, poderão ser rediscutidas no 

âmbito da Justiça constitucional. É essa, em síntese, uma das características do que 

se vem denominando “politização da Justiça”, que, quando associada à Justiça 

constitucional, assume um papel mais expressivo. 

Assim, tendo em vista que todos os Poderes devem obediência à 

Constituição, o Judiciário acaba por exercer um controle sobre leis editadas pelo 
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Legislativo e sobre atos emanados do Executivo, avaliando sua conformidade ou 

não com o sistema jurídico.  

Podemos afirmar, então, que as decisões políticas feitas pelo legislador 

democraticamente eleito poderão, de acordo com o caso concreto, ser reanalisadas 

no âmbito do Judiciário. Assim, podemos questionar: até que ponto as políticas 

públicas elaboradas para concretizar os comandos constitucionais podem ser 

controladas judicialmente? Qual o limite da chamada “politização da justiça”? 

Barroso defende se tratar de um fenômeno inevitável, pois é preciso 

reconhecer que a Justiça constitucional atua em conformidade com a Constituição, 

logo, se outros Poderes tratam de assuntos previstos no texto maior, o controle de 

suas decisões, em razão dos interesses ali tratados, poderá, caso seja preciso, 

passar pela análise judicial (2017, p. 95). Ainda ressalta que decisão política não 

significa, necessariamente, decidir politicamente. Porém, o autor admite que, em 

certas situações, verifica-se a incapacidade de o Direito, por meio da Justiça 

constitucional,de oferecer condições reais e efetivas para a concretização dos 

benefícios e prestações prometidos pela Constituição e amplamente exigidos pelos 

indivíduos. 

Acentua Cappelletti que na sociedade contemporânea a “politização do juiz” é 

uma necessidade, conforme trecho a seguir: 

 
(...) não pode mais se ocultar, tão facilmente, detrás da frágil defesa da 
concepção do direito como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual 
pode basear sua decisão de forma ‘neutra’. É envolvida sua 
responsabilidade pessoal, moral e política, tanto quanto jurídica, sempre 
que haja no direito abertura para escolha diversa. E a experiência ensina 
que tal abertura sempre ou quase sempre está presente. (1993, p. 33) 
 

Deve-se acrescentar que no Brasil, onde as políticas públicas não atingem os 

objetivos previstos em nossa Constituição, o Poder Judiciário quando chamado a 

decidir, tenta garantir a aplicação dos direitos fundamentais, e para isso, possui uma 

certa liberdade de decisão. Assim, o Judiciário não aplica simplesmente a previsão 

legal, mas exerce um determinado grau de criatividade, tendo como limite a essa 

criatividade os fundamentos e princípios constitucionais estabelecidos pelo 

legislador constituinte. 

 Segundo Barroso (2007), nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem 

desempenhado um papel ativo na vida institucional brasileira. O Judiciário tem 

tomado decisões sobre algumas das grandes questões nacionais e tem gerado 
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aplauso e crítica.  Como será tratada nos próximos capítulos, a polêmica com o caso 

da pílula do câncer se encerrou com a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

decidiu por suspender o uso do medicamento, assim como ocorreram e ainda ocorre 

com diversos temas de caráter político social que acabam sendo decididos pelo 

Poder Judiciário. 
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CAPÍTULO II 

A REPRESENTATIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO EM CONTRAPOSIÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES  

 

Neste capítulo continuaremos a discutir sobre a interferência que um poder 

exerce sobre o outro, e se isso está de alguma forma descaracterizando a estrutura 

dos três poderes. Em resumo, este capítulo trata, em especial, sobre o caso da 

“Pílula do Câncer” (Fosfoetanolamina Sintética) e analisa a atuação do Poder 

Legislativo que liberou o uso do composto através da criação de uma lei federal. E 

ainda, posteriormente, a referida lei foi objeto de discussão na ADI n° 5501, onde o 

STF entendeu por suspender o uso da Fosfoetanolamina. 

Sabemos que o Princípio da Separação dos Poderes corresponde à forma 

tripartite dos Poderes do Estado, quais sejam: o Poder Legislativo, o Poder 

Executivo, e o Poder Judiciário. Tal princípio é tido como um princípio geral do 

Direito Constitucional que caracteriza a ordem do Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, a sua observância é de extrema importância para se manter a ordem 

do Estado (SILVA, 2014). 

De acordo com Ferreira Filho (1994), com relação à Separação dos Poderes, 

o autor acentua que os três Poderes são harmônicos e independentes, não devendo 

um invadir o campo do outro, devendo cada um exercer a tarefa delegada pela 

Constituição Federal. O autor conceitua ainda: 

 
A visão clássica da separação dos poderes é uma versão jurisdicista da 
lição de Montesquieu. Esquematicamente, ela erige três Poderes em tomo 
da noção de lei. Um faz a lei, outro a executa, o terceiro também a aplica, 
porém, contenciosamente: Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta 
concepção teve e tem o seu mérito. Dá à representação popular o comando 
último - a lei, expressão da vontade geral - é que rege o Estado; sujeita o 
Executivo ao cumprimento estrito do que a lei determina - este só pode 
fazer o que a lei permite; impõe ao Judiciário vivenciar a lei, decidindo os 
litígios, punindo criminosos, mas sempre num processo dialético - o 
contencioso. Tudo isto, no conjunto, faz o Estado de Direito. (FERREIRA 
FILHO, 1994). 

 

No que se refere ao papel do Poder Legislativo, é indiscutível que sua 

atuação é imprescindível perante a sociedade como um todo, tendo em vista que 

desempenha três importantes funções que consolidam o sistema democrático: 

representa o povo e cria leis que visam o bem estar social, legisla sobre assuntos de 

interesse nacional e ajudam na aplicação de recursos públicos. 
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No caso da pílula do câncer, muito se discutiu a respeito da intervenção do 

Poder Legislativo ao criar normas que liberaram o uso do medicamento, pois em 

tese, seria competência do Poder Executivo, através da deliberação da ANVISA, a 

autorização e regulamentação do uso do composto. No entanto, é de competência 

de todos os Poderes atuarem para o bem estar social, e conforme será tratado nos 

próximos tópicos, a criação da pílula do câncer trouxe grandes esperanças de cura 

aos portadores da doença, o que fez com que o Legislativo atuasse no caso. 

Importante ressaltar o sistema de freios e contrapesos, onde há certa 

intervenção de um poder sobre o outro, o que talvez possa caracterizar um 

desvirtuamento da essência da tripartição dos poderes, ou se talvez seja algo 

necessário para administrar o Estado.  

Segundo Cappelletti (1993), o Sistema de Freios e Contrapesos é uma 

adaptação dos Poderes do Estado à realidade sócio-político-econômica do século 

XXI, tendo em vista que essa “intervenção” de um poder sobre a atuação do outro 

configura um controle dos excessos que um deles possa vir a praticar. Assim, o 

referido autor aponta que: 

 

A verdade é que apenas um sistema equilibrado de controles recíprocos 
pode, sem perigo para a liberdade, fazer coexistir um legislativo forte, com 
um executivo forte e um judiciário forte. Justamente este equilíbrio de 
forças, de contrapesos e controles recíprocos, constitui o grande segredo do 
inegável sucesso do sistema constitucional americano. (CAPPELLETTI, 
1993, p. 53-54). 
  

 Nesse mesmo sentido, conforme exposto no primeiro capítulo do presente 

trabalho, o Sistema de Freios e Contrapesos se reflete quando o Judiciário intervém 

no campo de atuação dos demais poderes, configurando a Judicialização, conforme 

destaca Barroso: 

 
A idéia de Judicialização está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 
com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A 
postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas. (BARROSO, 2007) 
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Até agora, tratamos a respeito da Judicialização, cuja característica é a 

atuação do Poder Judiciário em assuntos de relevante caráter político social, os 

quais, em regra, seriam de competência das instâncias tradicionais (Legislativo e 

Executivo). A seguir, examinaremos a atuação do Legislativo em contraposição ao 

Executivo, em razão do apelo social pela liberação do uso da pílula do câncer. 

 

2.1  A atuação do Poder Legislativo na liberação do uso da Fosfoetanolamina 

Sintética 

Os Projetos de Leis que serão analisados foram propostos por Deputados 

(estaduais e federais), tendo como objetivo a liberação do uso da pílula do câncer, a 

Fosfoetanolamina Sintética, para que todos tivessem acesso a esse medicamento, 

mesmo sem a liberação dos órgãos de saúde competentes. 

Serão verificados os motivos específicos para a liberação do uso da pílula, 

discutir sobre as pesquisas feitas pelos professores da Universidade de São Paulo 

(USP) e saber o porquê de não ter sido registrado e liberado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Nessa parte do capítulo será analisada a legitimidade da intervenção do 

Poder Legislativo ao criar leis (estadual e federal) que liberaram o uso do 

medicamento, bem como as opiniões opostas a essa intervenção, tendo em vista 

que se trata de um medicamento pesquisado apenas dentro da Universidade de São 

Paulo. 

 

2.1.1 As pesquisas e a produção da Pílula do Câncer 

Inicialmente, antes de falarmos sobre as leis que trataram sobre a liberação do 

uso da Fosfoetanolamina, é preciso explicar como surgiu a chamada “pílula do 

câncer”.  

No final da década de 1980 e inícios dos anos 90, o químico Gilberto Orivaldo 

Chierice, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo de São Carlos 

(IQSC-USP), após pesquisas em células cancerígenas in vitro e em animais 

pequenos, começou a distribuir as cápsulas no campus da universidade, 

gratuitamente, aos pacientes como um tratamento alternativo, mesmo sem a 

aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Com a distribuição, ainda na fase de testes e ainda sem a autorização da 

ANVISA, a pílula do câncer ganhou grande repercussão após alguns pacientes 
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relatarem melhoras na qualidade de vida. Por outro lado, muitos deles não tiveram 

nenhum tipo de reação ao medicamento. 

Em junho de 2015, após a USP suspender a distribuição das pílulas, muitos 

pacientes recorreram ao Poder Judiciário solicitando a liberação da 

Fosfoetanolamina. A Universidade, em sua defesa, alegou não estar em suas 

funções a produção de medicamentos, sendo esta a função das indústrias 

farmacêutica. 

Após a repercussão geral e várias ações ajuizadas, o Supremo Tribunal Federal, em 

outubro de 2015, autorizou a distribuição da Fosfoetanolamina para as pessoas que 

solicitaram o medicamento na justiça. Em resposta, a USP expediu um comunicado 

explicando que a pílula do câncer não poderia ser tratada como um remédio, pois 

ainda não haviam provas da sua real efetividade no combate à doença. 

Com tanta repercussão e com os inúmeros pedidos para a liberação do uso do 

medicamento, em novembro de 2015 a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo (ALESP) criou um Projeto de Lei com o intuito de liberar o uso da 

Fosfoetanolamina, e logo em seguida a Câmara dos Deputados também se 

pronuncia sobre e assunto e elabora um Projeto de Lei em âmbito federal. 

Em resumo, a pílula do câncer surgiu por pesquisas feitas dentro da USP, sem 

nenhuma intervenção dos órgãos de saúde competentes, e em seguida, o 

medicamento foi distribuído para algumas pessoas. Com a repercussão da criação 

do remédio, muitas pessoas viram uma esperança de cura para o câncer e por isso 

foram ao Judiciário solicitar sua distribuição. O Legislativo, por sua vez, em razão da 

não liberação do medicamento por parte dos órgãos competentes, resolveu por criar 

uma lei que autorizasse o uso do composto. 

 Aqui chegamos a um ponto importante, pois é muito comum vermos ações 

judiciais em que as pessoas solicitam a distribuição de medicamentos por parte da 

Administração Pública, mas nesse caso, a iniciativa partiu também do Poder 

Legislativo, e em seguida ocorreu a intervenção do Supremo Tribunal Federal. 

 

2.1.2 A liberação pelo Poder Legislativo do uso da Fosfoetanolamina 

Tendo em vista as inúmeras ações judiciais no Tribunal de Justiça de São 

Paulo que pleiteavam a liberação do uso pílula do câncer, bem como 

fundamentando-se na dignidade da pessoa humana e no direito à vida, princípios 

fundamentas previstos na Constituição Federal, alguns deputados da ALESP 
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decidiram por instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por nove 

deputados, a fim de solucionar a questão da não liberação do medicamento.  

Os deputados procuraram saber o porquê de não existir estudos e análises 

clínicas por parte da ANVISA sobre a Fosfoetanolamina, tendo em vista que até 

aquela data ainda nada tinha sido feito por parte do referido órgão. Ressalta-se que 

até o presente momento apenas questionários foram feitos pela Comissão, sem 

nenhum resultado efetivo. 

Em seu site oficial, a ANVISA se manifestou dizendo que os estudos clínicos 

deveriam ser apresentados, e não realizados por ela, para em seguida ser feito o 

registro do medicamento. Ressaltou ainda que nunca houve solicitação de registro 

da pílula do câncer, conforme trecho a seguir: 

 
Toda solicitação nesse sentido que for apresentada à Anvisa terá prioridade 
de análise, já que se encaixaria no critério de priorização como 
medicamento novo desenvolvido no Brasil.A Anvisa reitera que não existe 
nenhuma solicitação em relação à Fosfoetanolamina esperando análise na 
Agência. Por motivos desconhecidos, apesar de se afirmar que é utilizada 
há 20 anos, a Fosfoetanolamina nunca foi submetida aos testes que toda 
substância candidata a novo medicamento precisa realizar (Ascom/ANVISA, 
2017). 
 

Mesmo sem o registro no órgão federal (ANVISA) e mesmo sem testes que 

comprovassem a eficácia do medicamento, o Deputado Estadual de São Paulo 

Rafael Silva criou o Projeto de Lei nº 1435/2015 que teve como principal objetivo 

tratar sobre a fabricação, produção e distribuição da Fosfoetanolamina Sintética aos 

pacientes com câncer. 

Conforme demonstrado a seguir, o projeto de lei deixa claro que a substância 

não possui o devido registro, e afirma ser responsabilidade do pacientecaso queira 

adquiri-lo mesmo nessas condições, de acordo com o disposto em seus artigos 3º, 

4º e 5º: 

 

Artigo 3º - A distribuição da fosfoetanolamina sintética será realizada 
mediante a assinatura de termo de responsabilidade pelo paciente ou por 
procurador com poderes para receber a substância. 
 
Artigo 4º - O documento que deve ser assinado para as pessoas tenham 
acesso ao composto deve ter especificado: 
I - que ainda não existem testes clínicos oficiais realizados que garantam o 
fim terapêutico esperado, assim como inexiste estudosdos efeitos colaterais 
em decorrência da utilização do composto; 
II - que a fosfoetanolamina sintética não pode ser considerada 
medicamentosa e não deve substituir os exames, remédios, cirurgias, 
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quimioterapia, radioterapia e qualquer tratamento existente e que já foi 
comprovado para o tratamento da doença. 
 
Artigo 5º - A continuidade dos testes – em seres humanos, fabricação, 
produção e a distribuição da substância serão elaborados e regulamentados 
pelo Estado, por laboratório ligado à Fundação para o Remédio Popular 
(FURP). As autoridades estaduais devem manter articulação com o 
Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), para obter a regulamentação do composto (ALESP, 2015). 
 

No mesmo período da tramitação do PL nº 1435/2015 na ALESP, o Ministro 

Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar atendendo ao 

pedido de uma paciente para ter acesso à substância contra o câncer (GUEDES, 

2017). Por consequência, o Tribunal de Justiça paulista garantiu o fornecimento da 

Fosfoetanolamina a todos os pacientes que conseguiram as liminares. 

O referido Projeto de lei teve como último andamento o parecer da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação da ALESP que se manifestou contrária a 

continuidade do PL. Isso porquê foi aprovada a Lei Federal nº 13.269/2016 que 

autorizava o uso da Fosfoetanolamina por pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna. Porém, assim que aprovada a referida lei teve por suspensos os seus 

efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. 

Tratemos agora sobre o Projeto de Lei Federal supracitadonº 4639/2016, de 

iniciativa de Deputados Federais, que posteriormente foi transformado na Lei 

Ordinária 13269/2016, a qual foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5501 no Supremo Tribunal Federal. 

O PL na Câmara dos Deputados teve como objetivo permitir que todas as 

pessoas com neoplasias malignas pudessem ter acesso à Fosfoetanolamina, 

independentemente das formalidades exigidas para o registro, ou seja, a concessão 

do medicamento mesmo sem o registro. A proposta teve como fundamento principal 

a autonomia humana, o direito de expressar sua vontade, o direito que cada 

indivíduo tem de fazer suas próprias escolhas e assumir a responsabilidade por elas. 

Ou seja, mesmo sem a realização das pesquisas pelos órgãos da Administração 

pública competentes, os deputados defenderam a ideia de liberdade de escolha dos 

pacientes com câncer. Assim como o PL na ALESP, previa em seu artigo 2º: 

 
Art. 2º. Poderão fazer uso da fosfoetanolamina sintética, por livre escolha, 
pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que observados os 
seguintes condicionantes:  
I- laudo médico que comprove o diagnóstico;  
II- assinatura de termo de consentimento e responsabilidade pelo paciente 
ou seu representante legal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016).  



30 
 

 

Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania bem como 

a Comissão de Seguridade Social e Família, decidiram pela constitucionalidade do 

PL nº 4.639/2016, que logo em seguida foi aprovado e encaminhado ao Senado 

Federal. 

Os Senadores que compunham a Comissão de Direitos Humanos e a 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática decidiram 

por realizar uma audiência pública a fim de saber a opinião das pessoas 

interessadas e profissionais da área, com o intuito de obter informações mais 

precisas sobre o composto usado no tratamento do câncer. Com o fim dos trabalhos, 

os Senadores optaram pela aprovação do Projeto de Lei nº. 4.639/2016. Justificaram 

a aprovação devido ao resultado obtido com a audiência pública, pois segundo o 

parecer das Comissões que a Fosfoetanolamina é uma substância promissora no 

tratamento de pessoas com câncer; e que se deve facilitar, e não impedir, o acesso 

a esse produto aos portadores de neoplasia maligna avançada. Concluíram o 

parecer da seguinte forma: 

 
É de amplo conhecimento público que a descoberta da substância não 
seguiu os trâmites habituais do desenvolvimento de medicamentos 
antineoplásicos. De fato, algumas etapas que deveriam ter precedido sua 
distribuição aos pacientes oncológicos não foram cumpridas. No entanto, o 
Estado brasileiro – incluído aí o Poder Legislativo – não pode ignorar o fato 
de estarmos diante de uma das mais relevantes descobertas médicas dos 
últimos anos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016).  
 

O PL foi aprovado pelo Senado Federal,sancionado e transformado na Lei nº 

13.269, de 13 de abril de 2016.Assim, devido a existência de uma lei federal, muitos 

Deputados e interessados no assunto defenderam que a necessidade de registro da 

Fosfoetanolamina não mais seria preciso, conforme o disposto no artigo 24º da Lei: 

 
Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados 
exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, podendo, 
inclusive, ser importados mediante expressa autorização do Ministério da 
Saúde (SENADO FEDERAL, 2016). 
 

Em apoio à necessidade da intervenção do Poder Legislativo nas questões de 

grande relevância social, como é o caso da pílula do câncer, o Congresso Nacional 

afirmou que não poderia se manter inerte em relação ao assunto. Argumentou, à 

época, que caberia à Casa Legislativa, diante da excepcionalidade da situação, 

buscar uma solução mais célere tendo em vista o sofrimento de milhares de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6360.htm#art24
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brasileiros na luta contra o câncer. Defenderam a liberdade de escolha dos 

pacientes, mesmo sem a liberação por parte da ANVISA. 

Além do mais, os interessados na liberação da pílula do câncer, como os 

pacientes, pesquisadores e os parlamentares, legitimaram a criação da lei que 

autorizou o uso da Fosfoetanolamina com base no que dispõe a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que afirma ser dever de todos e do Estado 

a proteção ao direito à vida, e o direito ao tratamento e a uma assistência médica de 

qualidade, conforme seus artigos 196 e 197: 

 

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. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado (BRASIL, 1988). 

 

 Por outro lado, tem-se a vertente que defende que a distribuição do 

medicamento não regulamentado pelo Estado pode trazer riscos para a própria 

saúde dos pacientes que fazem uso da substância em razão da falta de 

comprovação da real eficácia do medicamento. Como vimos, a Fosfoetanolamina 

foi estudada pelos pesquisadores da USP, e logo em seguida foi distribuída para as 

pessoas com câncer, sem nenhuma autorização dos órgãos públicos.  

E além disso, mesmo que haja poder de escolha por parte dos pacientes, o 

Estado não pode liberar o uso de algo que não se conhece, formalmente falando. O 

ideal seria a ANVISA pesquisar e fazer testes com o composto para que haja uma 

resposta concreta por parte da Administração, porém, até a presente data, por 

alguma razão isso ainda não ocorreu. 

As liminares concedidas pelo Judiciário, bem como as leis criadas pela 

ALESP e pela Câmara dos Deputados não possuem embasamento técnico 

suficiente para a liberarem o uso do medicamento. Em regra, caberia ao órgão 

responsável, a ANVISA, fazer o registro e liberar o uso da substância, observando 

os critérios de segurança estabelecidos. 

Além disso, tem-se o argumento de que a interferência do Poder Legislativo 

em assuntos de competência do Poder Executivo viola o princípio da separação dos 
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Poderes da República, que possuem autonomia entre si e responsabilidades 

definidas pela Constituição de 1988. Isso porquê a autorização do Poder Legislativo 

para a distribuição da pílula  fere a soberania da ANVISA, que é a uma agência 

reguladora,vinculada ao Poder Executivo, sob a forma de autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem como principal função a 

promoção da saúde da população, atuando no controle, liberação e registro dos 

medicamentos. 

Em contrapartida, é preciso reconhecer que há muitas críticas com relação a 

morosidade do trabalho realizado para a liberação do medicamento, sem contar que, 

segundo os interessados, não há liberação de verbas e incentivos para a realização 

dos testes com a Fosfoetanolamina. A possibilidade de existir uma cura para o 

câncer, ou que pelo menos amenizasse seus sintomas, faz com que esse composto 

seja tão discutido e requisitado pela sociedade à Administração Pública, e é por isso 

que é tão necessário um posicionamento definitivo por parte do Estado, pois não é 

ideal a liberação do uso de medicamento sem o devido registro, mas por outro lado, 

não se pode privar as pessoas de uma resposta a respeito da eficácia ou não de 

algo que salvaria muitas vidas. 

A partir dessa análise temos o seguinte questionamento: deve o Poder 

Legislativo interferir em assuntos de competência do Poder Executivo em razão do 

grande apelo social e da necessidade de uma medida mais célere, mesmo sem 

observar os padrões necessários para que haja legitimidade na medida?  

O Congresso Nacional possui papel importante para a saúde no Brasil, pois 

busca a solução para os mais variados problemas, como o caso da pílula do câncer, 

junto à sociedade e demais órgãos do poder público.  Todavia, observamos que as 

iniciativas à aprovação de medicamentos pelo Legislativo têm se tornado cada vez 

mais frequente, como por exemplo, o Projeto de Lei criado em 2017 que liberou o 

uso de medicamentos que auxiliam no emagrecimento, mesmo com o veto por parte 

da AVISA em 2011, que segundo ela, o consumo desses remédios pode causar 

problemas cardíacos nos pacientes. 

Diante das atuações do Poder Legislativo em assuntos de caráter técnico-

científico, e não apenas em assuntos de caráter político, ou seja, adentrando a seara 

de outro Poder em razão dos direitos sociais aclamados pela população, como no 

caso da Fosfoetanolamina, voltamos à ideia de que então a separação dos Poderes 

talvez não seja um princípio absoluto. Isso porque tendo em vista que, como já 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_reguladora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_reguladora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde_(Brasil)
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vimos, o Judiciário intervém em assuntos políticos, o que chamamos de 

Judicialização, assim como o Legislativo cria leis que versam sobre assuntos de 

competência do Executivo, e assim, é possível questionar qual o limite da atuação 

de um Poder ao tratar de assuntos de competência de outro Poder. 

Por outro lado, no caso em questão, vimos que houveram inúmeros pedidos 

da sociedade para a liberação do uso do medicamento em razão nova esperança 

para os pacientes que lutam contra o câncer, e por isso, mesmo sem a autorização 

da ANVISA, o Poder Legislativo resolveu por autorizar o uso da pílula. 

Logo, conclui-se que em virtude da defesa dos princípios e dos direitos 

individuais e sociais previstos na Constituição Federal, como o direito à saúde e a 

dignidade da pessoa humana, é possível que haja “interferência” de um poder sobre 

os assuntos de competência do outro, visto que cabe aos três poderes a defesa e 

efetividade do bem estar social. 
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CAPÍTULO III 

O DIREITO À SAÚDE E A JUDICIALIZAÇÃO 

 

 A Constituição brasileira de 1988 prevê, dentre outras coisas, a proteção dos 

direitos individuais e coletivos, estabelecendo uma nova ordem jurídica que 

conquistou uma enorme força normativa, pois possui efetiva aplicabilidade nos 

casos concretos que são levados ao Judiciário, como, por exemplo, as demandas 

relativas ao direito à saúde. Podemos citar os casos em que o Judiciário precisa 

intervir para que a Administração Pública garanta o fornecimento de medicamentos 

aos indivíduos que necessitam, e isso muitas vezes ocorre quando o Estado não 

consegue prestar universalmente o serviço de saúde. 

 Sabemos que, segundo a Constituição brasileira, os direitos sociais, também 

chamados de direito de segunda geração, são direitos fundamentais que necessitam 

de prestação por parte do Estado, ou seja, necessitam de atuação para que sejam 

efetivados, pois visam efetivar melhores condições de vida aos indivíduos e 

proporcionar igualdade no que se refere à prestação dos serviços públicos,  

 De acordo com o ministro Gilmar Mendes, quando a Constituição Federal 

trata sobre o direito a saúde, ela não define até que ponto os outros Poderes 

poderiam intervir no que se refere a efetivação desse direito. Isso porque, em regra, 

cabe a Administração Pública a concretização de políticas públicas que vise garantir 

a saúde à toda coletividade (2017, p. 411).  

 Ainda segundo o referido autor, existem muitos debates a respeito dessa 

intervenção por parte do Judiciário nas questões públicas de saúde, e por tal razão, 

visando legitimar essa maior participação dos magistrados nas decisões 

administrativas, o Supremo Tribunal Federal realizou algumas audiências públicas 

que tiveram como principal objetivo discutir sobre a chamada Judicialização da 

saúde (MENDES, 2017, p. 441).  

Nas audiências participaram representantes do mundo acadêmico, do 

governo e da sociedade civil, os quais discutiram sobre os casos em que os juízes 

determinaram a obrigatoriedade da Administração Pública fornecer medicamentos 

e tratamentos aos interessados. Ao final, o autor explica que com as audiências o 

Supremo Tribunal Federal teve uma melhor percepção da difícil realidade do direito 

à saúde, e chegou a conclusão de que os pacientes devem recorrer ao Judiciário 
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para garantir o tratamento que precisa, a fim de efetivar o direito 

constitucionalmente garantido (MENDES, 2017, p. 467). 

 Com relação ao papel do Judiciário nas ações que tratam sobre o acesso à 

saúde, o senhor Ministro Gilmar Mendes faz importantes observações. Segundo o 

autor, chegam ao Supremo Tribunal Federal mais ações relativas à implementação 

de políticas públicas, como ações de medicamentos e tratamentos de saúde, do 

que ações que tratam sobre omissão por parte do Legislativo (MENDES, 2017, p. 

502). Ou seja, existe a previsão legal sobre o direito a ser implementado, mas na 

prática não é o que acontece. 

 Ainda sobre as perspectivas do citado autor, mesmo nos casos em que haja 

uma lacuna legislativa, o Judiciário não deve legislar sobre o tema, pois segundo o 

ministro, o papel dos magistrados é apenas fazer cumprir a Constituição Federal 

(MENDES, 2017, p. 504). Porém, segundo o ministro, mesmo que deva ser função 

dos magistrados a defesa do direito à saúde, cada caso deve ser analisado 

individualmente, pois a garantia do direito de alguém à saúde não deve colocar em 

risco o direito coletivo de toda a sociedade. Ao final, o ministro declara sua defesa 

à interferência do Judiciário no que se refere à efetivação dos direitos sociais, e 

destaca que: 

 
Num país como o Brasil, onde o acesso aos direitos socioeconômicos 
básicos ainda não são garantidos a milhões de pessoas, a generosidade 
dos constituintes conduziu à perspectiva de que o Estado constitucional é 
também um espaço para agregar e proclamar esperanças que foram 
historicamente esquecidas (MENDES, 2017, p. 505). 
 

 Em contrapartida, Barroso defende que a atuação do Judiciário só deve 

ocorrer aonde não exista uma lei ou uma decisão administrativa sobre o assunto 

(2017, p. 154). Além disso, o autor alerta sobre uma possível deficiência nessa 

intervenção do Judiciário na implementação dos direitos sociais, pois segundo ele, 

apesar da expressa previsão constitucional, nem todos têm acesso à Justiça, e 

essa interferência do Judiciário nas questões da Administração Pública pode 

acabar por privilegiar determinas classes, conforme trecho a seguir: 

 
As políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de reduzir as 
desigualdades econômicas e sociais. Contudo, quando o Judiciário 
assume o papel de protagonista na implementação dessas políticas, 
privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à Justiça, seja por 
conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do 
processo judicial. Por isso, a possibilidade de o Judiciário determinar a 
entrega gratuita de medicamentos mais serviria à classe média que aos 
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pobres. Inclusive, a exclusão destes se aprofundaria pela circunstância de 
o Governo transferir os recursos que lhes dispensaria, em programas 
institucionalizados, para o cumprimento de decisões judiciais, proferidas, 
em sua grande maioria, em benefício da classe média (BARROSO, 2017, 
p. 155). 
 

 Portanto, o direito à saúde é um direito social, previsto na Constituição 

brasileira, e que, em regra, é implementado pela Administração Pública através da 

efetivação das políticas sociais. Na ausência de prestação do direito, o Judiciário 

acaba interferindo nas decisões administrativas, tendo em vista os inúmeros casos 

que são diariamente levados até ele. 

 

3.1 O direito à saúde na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

No que se refere à Constituição brasileira de 1988,além de já tratar sobre o 

direito à saúde em seu art. 6°, preconiza em seu artigo 196 que “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” 

(BRASIL, 1988).  

Com a nova ordem constitucional, foram implementados direitos individuais e 

sociais, e assim, intensificaram as políticas públicas a fim de universalizar os 

serviços públicos de saúde. Isso porque o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

instituído no artigo 198 da Constituição Federal: “as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema 

único” (BRASIL, 1988). 

O direito à saúde é considerado um direito fundamental, e de acordo com o 

artigo 5°, §1° da Constituição, os direitos e garantias fundamentais possuem 

aplicação direta e imediata. Além disso, em seus artigos 194, 196 e 198, ainda da 

Constituição Federal, podemos caracterizar a saúde como um direito que deve 

atender a todos, de forma igualitária e de amplo acesso aos indivíduos. 

Diante de todas essas previsões constitucionais, é possível concluir que o 

direito à saúde deve ser prestado, seja por atos do Poder Executivo, por garantias 

legais do Poder Legislativo ou por decisões emanadas do Poder Judiciário. Logo, é 

constitucionalmente assegurado ao cidadão o direito de exigir do Estado a prestação 

e a garantia à saúde. 
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3.2 A Atuação do Poder Judiciário quanto à efetivação do direito à saúde 

Sabemos que o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, 

possui como uma de suas principais funções a interpretação da Constituição Federal 

e das leis do nosso ordenamento jurídico. Logo, tendo em vista a supremacia dos 

direitos elencados na nova ordem constitucional de 1988, os magistrados possuem o 

dever de fazer cumprir os direitos ali previstos. 

Por isso, de acordo com Barroso (2017, p. 173), se uma política pública, ou 

qualquer decisão nessa matéria, estiver expressa na Constituição ou por leis válidas, 

a ação ou omissão administrativa poderá ser objeto de controle jurisdicional como 

parte do natural dever do magistrado de aplicar a lei. Porém, o autor ressalta que o 

Judiciário deve respeitar o conjunto de opções legislativas e administrativas emitidas 

pelos órgãos competentes acerca da aplicabilidade das políticas públicas. 

No que se refere ao direito à saúde, chegam com frequência ao Judiciários as 

causas que envolvem medicamentos e tratamentos de saúde. Nesse sentido, tendo 

em vista se tratar de ações que solicitam a garantia de um direito fundamental, os 

magistrados, na maioria dos casos, proferem decisões favoráveis ao fornecimento 

ou prestação tratamento. 

No entanto, a atividade jurisdicional na tentativa de efetivação do direito à 

saúde não está livre de críticas. Nesse sentido, Streck (2016). acentua que as 

decisões judiciais que tratam sobre o direito à saúde, mais especificamente sobre 

medicamentos e tratamentos, são muitas vezes seletivas e parciais, e com isso, 

demonstram que não há igualdade de acesso à justiça, e por consequência, não há 

igualdade no que se refere a efetivação do direito à saúde. 

Com o objetivo de limitar esse fenômeno da Judicialização na saúde, Mendes 

(2017) defende que o Estado não está obrigado a financiar todos os medicamentos 

e tratamentos se estes estiverem disponíveis no sistema público de saúde do Brasil. 

Do mesmo modo, Ferreira Filho (1994) destacou que o Judiciário deve observar e se 

abster de autorizar se o pedido se tratar de medicamento não autorizado pela Anvisa 

ou que ainda esteja em fase experimental, como é o caso da Fosfoetanolamina 

Sintética (pílula do câncer). 

Barroso, em um primeiro momento, defende que as ações que envolverem 

direitos sociais, direito à saúde e mesmo fornecimento de medicamentos, o 

Judiciário poderá e deverá intervir. Todavia, ele ressalta que há críticas à essa 
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atuação dos magistrados quando for excessivamente invasiva na competência dos 

outros Poderes (2017, p. 164). 

No que se refere às críticas citadas acima, Barroso explica que a primeira 

delas se refere ao fato de o direito à saúde é elencado na Constituição Federal de 

1988 como uma norma de caráter programático. Isso porque em seu artigo 196 está 

claro que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e 

econômicas, e não através de decisões judiciais.  

O autor ainda ressalta que:  

 
A possibilidade de o Poder Judiciário concretizar, independentemente de 
mediação legislativa, o direito à saúde encontra forte obstáculo no modo de 
positivação do artigo 196, que claramente defere a tarefa aos órgãos 
executores de políticas públicas (2017, p. 164). 

 
Uma segunda crítica trazida pelo autor é que se o Judiciário precisa intervir 

para que seja aplicado de maneira direta e imediata o direito à saúde, então significa 

que estamos diante de um problema institucional, pois em regra, as decisões e 

ações deveriam partir do Poder Executivo, tendo em vista que o constituinte 

originário determinou que o direito à saúde fosse garantido através de políticas 

sociais e econômicas. Nesse sentido, se as decisões no Judiciário determinam o 

fornecimento de medicamentos e tratamentos pela Administração Pública, estamos, 

então, nas palavras do autor, “diante de um desarranjo institucional” (BARROSO, 

2017, p. 187). 

Ainda na mesma linha de pensamento, Barroso traz como terceira crítica à 

Judicialização na saúde o fato de que cabe aos Poderes legitimados pelo voto 

popular a prerrogativa de decidir como os recursos públicos devem ser gastos. 

Sabemos que o recolhimento de impostos é uma das principais fontes orçamentárias 

da Administração Pública, logo, o povo, que é quem paga esses impostos, é que 

deve escolher quem irá gerir os recursos públicos. Não cabe ao Judiciário essa 

competência, visto que não foram eleitos pelo voto popular.  

Ainda nas palavras do autor: 

 
(...) o povo pode, por exemplo, preferir priorizar medidas preventivas de 
proteção da saúde, ou concentrar a maior parte dos recursos públicos na 
educação das novas gerações. Essas decisões são razoáveis, e caberia ao 
povo tomá-las, diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. 
(BARROSO, 2017, p. 192) 
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Por último, Barroso ressalta que essa talvez a crítica financeira seja a mais 

frequente, formulada sob a denominação do princípio da “reserva do possível”, 

também chamada de “reserva do financeiramente possível” (2017, p. 197). Tal 

princípio se refere à garantia dos direitos já elencados no ordenamento jurídico, sob 

a condição de que existam os recursos públicos necessários. O autor explica que: 

 
Os recursos públicos seriam insuficientes para atender às necessidades 
sociais, impondo ao Estado sempre a tomada de decisões difíceis. Investir 
recursos em determinado setor sempre implica deixar de investi-los em 
outros. De fato, o orçamento apresenta-se, em regra, aquém da demanda 
social por efetivação de direitos, sejam individuais, sejam sociais. Em 
diversos julgados mais antigos, essa linha de argumentação predominava. 
Em 1994, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao negar a 
concessão de medida cautelar a paciente portador de insuficiência renal, 
alegou o alto custo do medicamento, a impossibilidade de privilegiar um 
doente em detrimento de outros, bem como a impropriedade de o Judiciário 
“imiscuir-se na política de administração pública”. (BARROSO, 2017, p. 197) 

 

 Cabe ressaltar que essa postura de atuação do Judiciário surgiu com a nova 

ordem constitucional, conforme explica Barroso (2017, p.187). De acordo com o 

autor, com o advento da Constituição de 1988, o Judiciário tinha uma atuação mais 

contida, o que ele chamou de “auto-contenção judicial”. No entanto, atualmente o 

autor destaca que o ativismo judicial procura extrair o máximo das potencialidades 

do texto constitucional, adentrando por algumas vezes a área de atuação de outro 

Poder. Barroso conceitua essa situação da seguinte forma: 

 
O oposto do ativismo é a auto-contenção judicial, conduta pela qual o 
Judiciário procura reduzir sua interferência nas ações dos outros Poderes. 
Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a 
Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência 
expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam 
critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade 
de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das 
políticas públicas. (BARROSO, 2017, p. 187). 

 

Os direitos individuais e sociais, e em especial o direito fundamental à saúde, 

são direitos subjetivos e de aplicabilidade imediata, conforme disposto no artigo 5º 

§1° da Constituição Federal, que devem ser prestados de forma efetiva pelo Estado. 

Porém, na prática não é isso que acontece, pois, conforme exposto nos trechos 

acima, é frequente a omissão da Administração Pública em realizar seu papel por 

meio de políticas públicas e demais ações governamentais de saúde, 

Em razão disso, fica a cargo do Judiciário atuar para garantir que o cidadão 

possa ter acesso aos direitos fundamentais, fazendo cumprir o determinado pela 

Constituição. Todavia, cabe ressaltar que o Princípio da Separação dos Poderes 
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deve ser respeitado, devendo haver um equilíbrio das ações de um Poder sobre a 

seara de outro Poder. 

Diante te toda essa discussão, é possível concluir que as inúmeras demandas 

judiciais que tratam sobre o fornecimento de medicamentos ou sobre tratamentos de 

saúde, são uma forma de “saída” para os indivíduos que necessitam, pois enxergam 

no Judiciário uma chance de conseguir a concretização de seus direitos, tendo em 

vista a omissão da Administração Pública. 

 

3.3 O caso específico da ADI Nº 5501: a pílula do câncer  

 Conforme exposto no capítulo II do presente trabalho, em 13 de abril de 2016 

foi publicada a lei nº 13.269/2016 que autorizou o uso da Fosfoetanolamina Sintética 

aos pacientes diagnosticados com câncer. Um mês após a publicação da referida 

lei, o Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI nº 5501), por maioria de seus membros (seis votos a quatro), resolveu por 

suspender os efeitos da Lei nº 13.269/2016, de acordo com o demonstrado pela 

ementa a seguir: 

 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM ADI. LEI 
Nº 13.269/2016. AUTORIZAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIA (“PÍLULA DO 
CÂNCER”) SEM A REALIZAÇÃO DE TESTES CLÍNICOS QUE 
COMPROVEM SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA E SEM REGISTRO NA 
ANVISA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 
DIREITO À SAÚDE E DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. 
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.   1. A Lei nº 13.269/2016 
autorizou o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes 
diagnosticados com neoplasia maligna, a despeito da falta de testes clínicos 
que comprovem a sua segurança e eficácia, e da ausência de registro 
sanitário perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.   2. 
Forte plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade, por 
violação ao direito à saúde e ao princípio da separação dos poderes 
(reserva de administração).   2.1. Em primeiro lugar, a autorização de uso 
da substância anteriormente à realização de testes necessários para 
comprovar que o composto seja seguro (i.e., sem efeitos tóxicos ou efeitos 
colaterais danosos à saúde) e eficaz (i.e., capaz de funcionar para atacar a 
doença em causa) coloca em risco a saúde, o bem-estar e a vida das 
pessoas, em clara afronta ao direito à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).   2.2. 
Em segundo lugar, configura-se violação à reserva de administração, que 
decorre do princípio da separação de Poderes (CF/1988, arts. 2º e 60, § 4º, 
III). Ao autorizar o uso da fosfoetanolamina sintética sem cumprimento das 
exigências legais de realização de testes clínicos e de registro sanitário, o 
Poder Legislativo substituiu o juízo essencialmente técnico da Anvisa por 
um juízo político, interferindo de forma indevida em procedimento de 
natureza tipicamente administrativa.  3. Perigo na demora igualmente 
configurado, uma vez que a Lei impugnada (já em plena vigência) permite o 
uso indiscriminado (sem prescrição médica) de substância sem 
comprovação de segurança, eficácia e qualidade, representando riscos 
diretos e imediatos à saúde da população. Além disso, a Lei nº 13.269/2016 
transmite aos cidadãos a mensagem de que o Estado endossa e incentiva o 
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uso da fosfoetanolamina sintética. É, assim, possível – e mesmo provável – 
que a demanda pela substância venha a crescer exponencialmente.   4. 
Concessão de medida cautelar para determinar a suspensão integral da 
eficácia da Lei nº 13.269/2016 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501. Relator: Min. Marco 
Aurélio. Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 

 

Diferentemente dos casos citados no título anterior, no caso da ADI nº 55 01 o 

pedido no STF foi para suspender o uso do medicamento e não para fornecer. 

Todavia, ainda se trata do direito fundamental a saúde, pois no caso em questão, a 

discussão é sobre a liberação ou não de um medicamento que pode, em tese, 

ajudar as pessoas que tenham câncer. 

De um lado, temos a atuação do Poder Legislativo que, diante da inércia do 

Poder Executivo frente ao caso, resolveu por liberar o uso da Fosfoetanolamina com 

a criação da lei nº 13.269/2016. Por outro lado, o Poder Judiciário foi chamado ao 

caso quando a Associação Médica Brasileira (AMB) propôs a ADI nº 5501,e após 

longa discussão, decidiu por suspender o uso da “pílula do câncer”. 

Diante disso, talvez seja possível afirmar que se trata de mais um caso de 

“interferência” de um Poder na seara do outro. Isso porque, conforme visto no 

capítulo II, a competência para liberar o uso de medicamentos e assim promover o 

direito fundamental à saúde, em regra, é da ANVISA, que é uma agência reguladora 

vinculada ao Poder Executivo, porém, ela se manteve inerte no caso da 

Fosfoetanolamina. Com isso, o Legislativo resolveu interferir e liberou o uso do 

composto, que posteriormente foi suspenso. 

No próximo tópico será feita uma análise das opiniões e dos votos dos 

interessados que participaram da ADI nº 5501.  

 

3.4 Decisão pelo STF: posicionamentos contra e a favor da suspensão do uso 

da Fosfoetanolamina Sintética 

 A Associação Médica Brasileira ajuizou no STF a ADI nº 5501 contra a Lei 

13.269/2016, solicitando, liminarmente, a suspensão da eficácia da norma, e 

ccomomérito final, a declaração de sua inconstitucionalidade. Cabe ressaltar que o 

mérito da ação até a presente data não foi julgado. Conforme trecho a seguir, a 

entidade alega não haver certeza dos efeitos e dos riscos que a Fosfoetanolamina 

pode trazer: 

 
(...) que seja julgado procedente o pedido de inconstitucionalidade da Lei nº 
13.269/2016, uma vez que eivada de vício material, notadamente violação 
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aos artigos 6º e 196 da Constituição da República, porque ameaça o direito 
à vida, saúde, dignidade humana dos atuais e potenciais usuários da 
substância, já que não haveria evidências científicas suficientes sobre sua 
eficácia e riscos envolvidos. Sustenta a requerente serem desconhecidos os 
níveis de toxidade da substância no organismo humano, tampouco os riscos 
à vida e integridade que podem estar envolvidos no tratamento. Informa 
existir desinteresse da comunidade científica na investigação do protocolo, 
em razão dos baixos indícios de eficácia da substância. Por fim, aponta que 
o art. 4º da Lei 13.269/2016 desrespeita o princípio da estrita legalidade, 
disposto no art. 37 da CR, ao dispensar a fosfoetanolamina sintética do 
necessário registro sanitário (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501/DF. Relator: Min. 
Marco Aurélio. Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 

 

 Em resposta, o Senado Federal arguiu a necessidade do tratamento com a 

Fosfoetanolamina para as pessoas com câncer: 

 
Em síntese, a Lei impugnada não pode ser taxada de inconstitucional. A Lei 
veio atender o legítimo anseio de milhares de enfermos que lutam por suas 
vidas e para os quais não há mais tratamento conhecido, escutar as 
angustias de famílias que acompanham seus entes queridos e para as 
quais nenhuma possibilidade de cura pode ser desprezada. A bem da 
verdade, a Associação Médica Brasileira – AMB deveria ser a primeira 
entidade a apoiar a Lei 13.269, de 13 de abril de 2016, em vez de impugná-
la(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Med. Liminar) – 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Publicação, DJ, 01. 
08. 2017). 

 

 Também em resposta, a Câmara dos Deputados defendeu a liberação do 

medicamento e explicou como seria a sua distribuição e os termos de 

responsabilidade que deveriam ser assinados pelo paciente que optar pelo seu uso: 

 
Ressalte-se que a Lei nº 13269 de 2016 não promove a liberação 
indiscriminada da substância ora tratada, mas estipula condições para 
utilizá-la, com a comprovação do diagnóstico de câncer e a assinatura do 
termo de consentimento e responsabilidade pelo paciente ou seu 
representante legal. Por oportuno, cumpre registrar que a produção, 
manufatura, importação, distribuição, prescrição e dispensação da 
fosfoetanolamina sintética somente são permitidas para agentes 
regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária 
competente, enquanto estiverem em curso os estudos clínicos acerca da 
sua eficácia (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. 
Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 
 

 Em seu parecer, a Advocacia Geral da União (AGU) votou pela não 

suspensão do uso da pílula do câncer, tendo em vista que a Lei nº 13.269/2016 

estaria em conformidade com as normas previstas na nossa Constituição Federal de 

1988, conforme trecho a seguir: 

 
Com base em todas as peculiaridades que envolvem esse caso, entende-se 
precipitado falar em risco à vida ou integridade física de pessoas ou mesmo 
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à dignidade da pessoa humana. Ao contrário, o objetivo da Lei n° 13.269, de 
2016 é a proteção do direito à vida, valor central do ordenamento jurídico, 
considerado em um sentido amplo, abarcando não apenas a existência, 
mas também o direito à vida digna, sentido do qual decorre ainda a 
proteção ao direito fundamental à saúde, estabelecido no art. 196, da 
Constituição Federal como um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. 
Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 
 

Como amicus curiae, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer 

representada pela Defensoria Pública da União, argumentou que a decisão pelo uso 

da pílula do câncer deve ser individual, que o Estado não pode intervir em uma 

decisão pessoal, pois se trata de uma chance ao paciente que tenha câncer. Além 

disso, a associação destacou que antes da promulgação da Lei n 13.269/2016, 

muitos pacientes se mobilizaram e foram às ruas solicitar a fabricação e distribuição 

da Fosfoetanolamina, e que por isso, a referida norma seria fruto de um anseio 

popular, o que legitima ainda mais a sua liberação, e ainda completou: 

 
Fato é que a fosfoetalonamina sintética parece ter efeito promissor no 
tratamento do câncer e é fato também que as pesquisas clínicas são 
necessárias. As críticas se resumem à inexistência de testes clínicos. Ora, 
se há fortes evidências e experiências positivas com o uso da substância, 
por que não existem iniciativas do governo federal para a concretização dos 
testes clínicos e legalização da substância? (...) Especificamente em 
relação ao câncer, as pesquisas acadêmicas amparadas em testes in vitro e 
em cobaias indicam eficácia promissora da ação antitumoral da 
fosfoetanolamina sintética, apresentando concentrações inibitórias de 
tumores sem alterar a viabilidade de células normais nos casos testados de 
LEUCEMIA; TUMORES DE EARLICH; CÂNCER DE MAMA; EFEITOS 
ANTIMELANOMA; ATIVIDADE ANTIMETÁSTICA e MORTALIDADE DE 
TUMORES SÓLIDOS, conforme estudos publicados em renomadas revistas 
acadêmicas internacionais da área da saúde (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501/DF. 
Relator: Min. Marco Aurélio. Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 

 

 No que se refere ao parecer proferido pela Procuradoria Geral da República, seu 

voto foi no sentido de suspender o uso da pulula, tendo como principal argumento a 

necessidade da regulação e liberação do medicamento pelos órgãos de saúde competentes, 

não cabendo ao Poder Legislativo tal competência: 

 

O direito à saúde constitucionalmente assegurado não se estende à 
garantia de acesso indiferenciado a qualquer substância que esteja sob 
investigação científica. A vigilância sanitária é parte indispensável de um 
sistema no qual o Estado age com responsabilidade em relação à saúde de 
seus cidadãos. A atuação regulatória e os procedimentos a ela correlatos 
não podem ser dispensados pelo legislador casuisticamente, sem que 
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existam justificativas racionais para tanto. Decisões políticas incorporadas 
em normas jurídicas devem ser passíveis de justificação racional. Conforme 
ensina Justen Filho: A atribuição de competência de controle (dominação e 
fiscalização) à agência deriva do reconhecimento de que o processo 
decisório nos órgãos integrantes das estruturas tradicionais do Estado é 
permeado por critérios e influências políticas. Isso não significa algum tipo 
de manifestação reprovável, eis que é da inerência do processo 
democrático. Mas pode ser incompatível com os fins visados pela regulação 
estatal. As decisões acerca da atuação dos sujeitos controlados não podem 
fazer-se apenas segundo conveniências políticas, mas deve ser presidida 
também por juízos de competência predominantemente 
técnicos(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Med. Liminar) – 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. 
Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 
 

 Quanto à decisão sobre a medida liminar na ADI nº 5501 que solicitava a 

suspensão da eficácia da Lei nº 13.269/2016, por maioria de votos, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido. Dentre os votos que optaram pela 

suspensão da norma, que foram a maioria, está o do senhor Ministro Marco Aurélio 

(relator do processo) que, em resumo, fundamentou sua decisão com os seguintes 

argumentos: 

 
A esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, especialmente 
naqueles destinados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se 
distanciar da ciência. Foi-se o tempo da busca desenfreada pela cura sem o 
correspondente cuidado com a segurança e eficácia das substâncias. O 
direito à saúde não será plenamente concretizado sem que o Estado 
cumpra a obrigação de assegurar a qualidade das drogas distribuídas aos 
indivíduos mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, 
charlatanismos e efeitos prejudiciais ao ser humano. (...) O registro ou 
cadastro mostra-se condição para o monitoramento, pela Agência 
fiscalizadora, da segurança, eficácia e qualidade terapêutica do produto. 
Ante a ausência do registro, a inadequação é presumida (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (Med. Liminar) 
– 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 
 

 Em contrapartida, para o senhor Ministro Edson Fachin e para a senhora 

Ministra Rosa Weber, em situações excepcionais, o Congresso Nacional pode 

autorizar a distribuição de medicamentos, dispensando o seu registro, pois segundo 

eles, não se trata de competência privativa da Anvisa, e nesse sentido, votaram 

contra o pedido de suspensão da Lei nº 13.269/2016. Em resumo, argumentaram no 

seguinte sentido: 

 
É nessa dimensão estrita do estágio terminal que se pode considerar 
aplicável a Lei em questão. Isto é, apenas quando não houver outras 
opções eficazes é que a relativização do controle estabelecido por ela pode 
ser tido por consentâneo com a Constituição. Em casos tais, pode o 
Congresso Nacional, no exercício de sua competência privativa para regular 
o funcionamento do sistema único de saúde, reconhecer o direito de 
pacientes terminais a agirem, ainda que tendo que assumir riscos 
desconhecidos, em prol de um mínimo de qualidade de vida(SUPREMO 
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TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (Med. Liminar) 
– 5501/DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Publicação, DJ, 01. 08. 2017). 
 

Diante de toda essa discussão, é válido ressaltar os fundamentos do voto do 

senhor Ministro Gilmar Mendes que, apesar de ter se posicionado a favor do 

deferimento da liminar, ressaltou desde logo que no caso da Lei 13.269/2016, não 

há o que se falar em vício de iniciativa por parte do Congresso Nacional. De acordo 

com o Ministro, não é competência privativa do Poder Executivo legislar sobre 

medicamentos, e afirmou que: “(...) tanto é que essa legislação toda que hoje 

disciplina o SUS pode ser alvo de alteração por parte do legislador ordinário, 

inclusive no que diz respeito à iniciativa.” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 

E segundo o Ministro, a competência do Congresso Nacional para legislar 

sobre assuntos relacionados ao direito à saúde está determinada pelo artigo 197 da 

Constituição Federal: 

 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado (BRASIL, 1988). 
 
 

3.5 Conclusões a respeito do caso da pílula do câncer 

 Diante de todos os posicionamentos e fatos aqui expostos, vimos que se trata 

da defesa dos princípios e dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição 

Federal. De um lado o Poder Legislativo que tinha por objetivo a liberação do uso do 

medicamento, tendo em vista o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana. 

Porém, o Judiciário, apesar de nesse caso ter suprimido a distribuição do 

medicamento, o que não é a regra dos resultados das ações propostas no STF, 

mais uma vez se manifestou em relação aos assuntos de caráter político 

administrativo.  

O posicionamento do Poder Judiciário demonstra que os casos chegam até 

ele e então são decididos com base na Constituição Federal, e sua intervenção deve 

ter o objetivo de solucionar o problema de uma forma que sejam ponderados os 

interesses ali envolvidos.  

Conforme exposto no primeiro capítulo do presente trabalho, o Poder 

Judiciário foi ganhando espaço tendo em vista as inúmeras ações de cunho social 

levadas até ele, pois o Judiciário é visto como um “meio de escape”. No caso dos 

medicamentos, por exemplo, se o indivíduo não consegue acesso a eles pela via 
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administrativa, a solução seria ajuizar uma ação solicitando o fornecimento. Assim, a 

discordância entre os Poderes aparece evidente em muitos assuntos, principalmente 

os de cunho social, e como a lei inconstitucional é afastada, o que prevalece é a 

decisão do Judiciário, tendo em vista os efeitos do nosso sistema de controle de 

constitucionalidade, como foi o caso da Lei 13.269/2016. 

Assim, no caso da ADI nº 5501, é possível visualizar algumas referências e 

comparações com os diversos casos em que há a Judicialização da política 

envolvendo o direito à saúde. O que distingue o caso aqui exposto com os demais é 

o fato de que o Poder Legislativo interferiu na liberação do medicamento, o que seria 

de competência do Poder Executivo. Porém, em todos esses casos, é preciso que 

seja observado um limite dessa intervenção de um Poder na competência do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista a nossa nova ordem constitucional, o Judiciário passou a 

desenvolver um relevante papel no que se refere à efetivação das políticas sociais. 

Isso porque em muitos casos que são levados até ele, apenas aplicar a lei já 

existente não soluciona o fato, e com isso, o juiz acaba por fazer ponderação dos 

interesses ali envolvidos, e assim interpreta a norma de modo a favorecer uns e em 

desfavor de outros.  

 Diante desses casos levados ao Poder Judiciário, por muitas vezes ele acaba 

por exercer um controle sobre leis editadas pelo Legislativo e sobre atos emanados 

do Executivo, avaliando sua conformidade ou não com o sistema jurídico. Além 

disso, conforme exposto, essa “intervenção” ocorre também com relação aos outros 

Poderes, como no caso da pílula do câncer, em que o Poder Legislativo entrou em 

desacordo com o Poder Executivo no que se refere a competência para autorizar o 

uso do medicamento. 

Assim, podemos dizer que a utilização do fenômeno da Judicialização é um 

dos meios para a aplicação do Sistema de Freios e Contrapesos entre os Poderes. 

Entretanto, deve ser utilizado com moderação, de forma a evitar a sobrecarga de 

um com relação ao outro, bem como uma possível violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes. 

Diante de todo o exposto no presente trabalho, é possível concluir que no 

nosso país, aonde as políticas públicas não atingem os objetivos previstos na 

Constituição Federal, o Poder Judiciário quando chamado a decidirtenta garantir a 

aplicação dos direitos fundamentais, e por muitas vezes, acabada entrando em 

assuntos que, em regra, deveriam ser resolvidos pelas instâncias políticas, como foi 

o caso da pílula do câncer. Assim, o Judiciário não aplica simplesmente a previsão 

legal, mas exerce uma determinada liberdade em suas decisões. Todavia, deve-se 

destacar que existem limites a essa criatividade do Judiciário, como por exemplo, 

devem ser respeitados os fundamentos e princípios constitucionais estabelecidos 

pelo legislador constituinte. 

No caso da pílula do câncer, vimos que antes da interferência do Poder 

Judiciário com a decisão pela suspensão do uso do medicamento, o Poder 

Legislativo resolveu por autorizar o uso da pílula, adentrando da seara de decisão do 

Poder Executivo, já que caberia à Anvisa a liberação da Fosfoetanolamina Sintética. 
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Logo, conclui-se que em virtude da inércia ou irregularidade na atuação de 

um dos Poderes, e em razão da defesa dos princípios e dos direitos individuais e 

sociais previstos na nossa ordem constitucional, como o direito à saúde e a 

dignidade da pessoa humana, é possível que haja “interferência” de um poder sobre 

os assuntos de competência do outro, visto que cabe aos três poderes a defesa e 

efetividade do bem estar social. 
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